ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
Адреса:Кабларска бб Нови Бановци
Деловодни број: 880 /2015
Датум: 22.12 2015.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке деловодни број
878-2 од 22.12. 2015.године директор ПУ „Радост“ Нови Бановци , доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци, као наручилац, у поступку јавне
набавке бр. 7/2015-у, Услугa извођења боравка деце у природи и једнодневних излета
за радну 2015/2016.годину обликована у две партије, Уговор о јавној набавци за
Партију 2- Једнодневни излет за децу узраста од 3 године до поласка у школу
додељује понуђачу „SERBICO TRAVEL“ DOO Дубровачка 10 Земун 11080
деловодни број понуде заведене код наручиоца 858/2015 од 15.12.2015.године.
Образложење
Наручилац је дана 04.12.2015.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале врдности деловодни број 827/2015 за јавну набавку, Услугa извођења боравка
деце у природи и једнодневних излета за радну 2015/2016.г. обликована у две партије
Партија 1- Боравак деце у природи узраста од 4 године до поласка у школу
Партија 2- Једнодневни излет за децу узраста од 3 године до поласка у школу
За наведену јавну набавку наручилац је дана 07.12.2015 године, објавио Позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за Партију 2- Једнодневни
излет за децу узраста од 3 године до поласка у школу поднете су 4 (четири) понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 878-2 од 22.12. 2015. године, Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:
Подаци о јавној набавци: Партија 2- Једнодневни излет за децу узраста од 3
године до поласка у школу
Предмет јавне набавке: Услугa извођења боравка деце у природи и једнодневних
излета за радну 2015/2016.годину обликована у две партије
Партија 1- Боравак деце у природи узраста од 4 године до поласка у школу
Партија 2- Једнодневни излет за децу узраста од 3 године до поласка у школу
Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.2.3-услуге.
Износ планираних средстава за јавну набавку:
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Процењена вредност јавне набавке је 3.333.332,00 динара без ПДВ-а од тога за
Партију 2=1.200.000,00 динара без ПДВ-а
Основни подаци о понуђачима и понудама:
Ред.
Назив/име понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час пријема
понуде

бр.
1.

2.

„ЛУКСИМ“ ДОО
Улица
војводе Степе 353, улаз 1 спрат
2 локал 10 Београд 11010

853/2015

„SERBICO TRAVEL“ DOO
Дубровачка 10 Земун 11080

858/2015

14.12.2015.године
09.30 часова
15.12.2015.године
9.45 часова

„ЛОВЋЕН“ ДОО Партизанска
13 Нова Пазова 22330

3.

860-2/2015

15.12.2015.године
11.55 часова

„БАЛКАН ИНТЕРФЕСТ“ ДОО
Његошева 22 Београд

4.

861/2015

15.12.2015.године
11.59 часова

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Ред.
бр.
1.

Назив/име понуђача чија је
понуда одбијена
ЛУКСИМ“ ДОО Улица
војводе Степе 353, улаз 1
спрат 2 локал 10 Београд
11010

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

Неодговарајућа понуда јер Укупна вредност
не испуњава све услове из понуде на основу
техничке спецификације
предпоставке да ће 500
деце бити учесници
једнодневног
излета=660.000,00
динара
Укупна
вредност
понуде по детету=
1.320,00 динара

На отварању понуда представник ТА „ЛОВЋЕН“ из Нове Пазове ставио је примедбу
на понуду ТА „СЕРБИКО“ Земун.Наиме у обрасцу структуре цене за услугу осигурања
деце и осталих путника цена по детету у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом је ниска,
износи само 1,00 динар.
Представник ТА „БАЛКАН ИНТЕРФЕСТ“ Београд ставио је примедбу да ТА
„ЛУКСИМ“ Београд у обрасцу структуре цене није навела улазницу за салаш
„Стремен“ , а наручилац је у конкурсној документацији односно спецификацији навео
посету салашу „Стремен“.Примедба је и на ниску цену ручка коју су исказале ТА
„СЕРБИКО“ Земун и ТА „ЛУКСИМ“ Београд.
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У складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама наручилац може тражити од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивањупонуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
ТА „СЕРБИКО“ Земун има закључен уговор са осигуравајућом кућом „Дунав
осигурање“
за осигурање излетника и туриста од последица несрећног
случаја.Осигурање обухвата сву децу према евиденцији уговарача током организираног
боравка деце на излету.Осигурање обухвата све несрећне случајеве који се догоде
излетнику за време одласка, боравка и повратка са излета.
Премија по једном детету за 1 дан износи 1 динар. ТА „СЕРБИКО“ Београд
у
Програму путовања који је саставни део конкурсне документације наводи ручак у
ресторану који се састоји од чорба, пилећи филе, пире кромпир, купус салата и
штрудла. Комисија је након стручне оцене понуда уврдила да је понуда ТА
„СЕРБИКО“ Дубровачка 10 Земун прихватљива.
ТА „ЛУКСИМ“ Београд у Програму путовања наводи исто да аранжман обухвата и
ручак у ресторану који се састоји од пилеће супе, пилећег белог похованог меса, пире
кромпира, купус салате, хлеба и штрудле.
Наручилац је у техничкој спецификацији навео као обавезан садржај и посету салашу
„Стремен“ што подразумева организован улазак на салаш.
Такође, и у обрасцу структуре цене у рубрици опис пружених услуга под редним
бројем 10. потребно је било у цену урачунати све улазнице за реализацију садржаја
партије.На салаш „Стремен“ организовано се може ући само уз плаћену улазницу.
У складу са чланом 93. Закона наручилац је тражио додатна објашњења .Понуђач је
писмено потврдио да улазница за салаш „Стремен“ није урачуната у цену понуде.
Комисија сматра да понуду „ТА „ЛУКСИМ“ Београд која је код наручиоца заведена
под деловодним бројем 853/2015 од 14.12.2015.године треба одбити из разлога што
иста не испуњава све услове из техничке спецификације које је наручиоц тражио за ову
јавну набавку.
Комисија је приликом стручне оцене понуда констатовала да је у Записнику о отврању
понуда за ПАРТИЈУ 2 нечитко написана укупна вредност понуде ТА „ЛУКСИМ“
Београд која износи 660.000,00 динара.Укупна цена по детету је јасна па се и на основу
ње може израчунати и укупна вредност на основу предпоставке да ће 500 деце бити
учесници једнодненог излета (500 деце x1.320,00 цена по детету =660.000,00 динара.

Критеријум за оцењивање понуде је „најнижа понуђена цена“.
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Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“
Понуђена цена (без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
„SERBICO TRAVEL“ DOO

Укупна вредност понуде на основу
предпоставке да ће 500 деце бити
учесници једнодневног излета
=715.000,00 динара

Дубровачка 10 Земун 11080
1.

Укупна вредност понуде по детету=
1.430,00 динара

„БАЛКАН ИНТЕРФЕСТ“ ДОО

Укупна вредност понуде на основу
предпоставке да ће 500 деце бити
учесници једнодневног излета
=845.000,00 динара

Његошева 22 Београд
2.

Укупна вредност понуде по детету=
1.690,00 динара

„ЛОВЋЕН“ ДОО

Укупна вредност понуде на основу
предпоставке да ће 500 деце бити
учесници једнодневног излета
=905.000,00 динара

Партизанска 13 Нова Пазова 22330
3.

Укупна вредност понуде по детету=
1.810,00 динара
Назив понуђача коме се додељује уговор: Након прегледа и стручне оцене понуда,
Комисија је предложила наручиоцу да се у складу са чланом 108. Закона, донесе
Одлука о додели уговора за Партију 2- Једнодневни излет за децу узраста од 3
године до поласка у школу и да се уговор додели понуђачу „SERBICO TRAVEL“
DOO Дубровачка 10 Земун 11080.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): Укупна вредност понуде на основу
предпоставке да ће 500 деце бити учесници једнодневног излета =715.000,00 динара
Укупна вредност понуде по детету= 1.430,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): Укупна вредност понуде на основу
предпоставке да ће 500 деце бити учесници једнодневног излета =715.000,00 динара
Укупна вредност понуде по детету= 1.430,00 динара
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Директор Предшколске установе „Радост“ Нови Бановци је прихватио предлог
Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели
уговора као у изреци ове одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од
дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права
подноси се наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији. У складу са
чланом 151. Став 1. Тач. 1) – 7) Закона, захтев за заштиту права садржи:
1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) Назив и адресу наручиоца;
3) Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) Чињенице и докази којима се повреде доказују;
6) Потврда о уплати таксе из члана 156. Закона, у износу од 60.000,00 динара.
7) Потпис подносиоца
Уколико поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће
такав захтев одбацити закључком.
Директор
____________________________
Борислава Бањеглав Клаћик
Доставити:
- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију
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