Наручилац
Адреса
Место
Број
Датум

Основна школа „Ратко Митровић“
Омладинских бригада 58
Београд
01-724
10.10.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), директор Основне школе „Ратко Митровић“ доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
Предмет јавне набавке и ознака из
Општег речника набавки

Екскурзије и наставе у природи, ознака из ОРН 63516000

Редни број јавне набавке
Врста поступка јавне набавке

ЈН 04/16
Јавна набавка мале вредности, обликована по партијама

I – ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „Про тимис“ Булевар уметности 27/1, 11070 Нови Београд,
на износ од 1.770,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 1.790,00 динара по ученику, са урачунатим
ПДВ-ом, за Партију 1 – Једнодневни пролећни излет ученика од петог до седмог разреда.
II – ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „Про тимис“ Булевар уметности 27/1, 11070 Нови
Београд, на износ од 11.130,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 11.250,00 динара по ученику, са
урачунатим ПДВ-ом, за Партију 2 - Тродневна екскурзија ученика осмог разреда.
III – ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „Про тимис“ Булевар уметности 27/1, 11070 Нови
Београд, на износ од 1.825,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 1.845,00 динара по ученику, са
урачунатим ПДВ-ом, за Партију 3 – Једнодневна екскурзија за одељења од првог до четвртог разреда.
IV – ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „Центар дечјих летовалишта и опоравилишта“ Рисанска
12, 11000 Београд, на износ од 11.685,00 динара без урачунатог ПДВ-а, за октобар 2016. године, односно
13.250,00 динара по ученику, са урачунатим ПДВ-ом, за октобар 2016. године, односно 13.181,21 динара без
урачунатог ПДВ-а, за мај 2017. године, односно 14.950,00 динара по ученику, са урачунатим ПДВ-ом, за мај
2017. године, за Партију 4 - Настава у природи за одељења од првог до четвртог разреда.
Образложење
Наручилац је, дана 30.09.2016. године донео одлуку број 01-692 о покретању поступка јавне набавке
мале вредности обликованог по партијама, Екскурзије и наставе у природи, редни број ЈН 04/16, ознака из
ОРН 63516000 – услуге организације путовања.
Дана 30.09.2016. године, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су у
складу са Законом.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је три благовремене понуде.
Комисија за спровођење јавне набавке је, дана 10.10.2016. године приступила отварању приспелих понуда и
о истом сачинила Записник. Присутни представници понуђача нису имали примедбе на поступак отварања
понуда, а фотокопије записника су им достављене путем електронске поште у Законом предвиђеном року.
Након техничке контроле и детаљног прегледа приспелих понуда, Комисија је приступила стручној
оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда.
У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за спровођење јавне набавке констатовала је
следеће:
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1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге
Радови

X

2) Подаци о јавној набавци:
Број јавне набавке
Предмет и ознака из Општег речника набавки
Одлука о покретању поступка
Процењена вредност

Конкурсна документација
Рок за подношење понуда

04/16- јавна набавка мале вредности услуге
Екскурзије и наставе у природи, ознака
из ОРН 63516000
Број: 01 - 691 од 30.09.2016. године
5.000.000,00 динара
Партија 1: 300.000,00 динара
Партија 2: 600.000,00 динара
Партија 3: 450.000,00 динара
Партија 4: 3.650.000,00 динара
Број 01-694, од 30.09.2016. године
10.10.2016. године до 14 часова

3) Укупан број поднетих понуда: три
а) Приспеле понуде
Благовремено, до 10.10.2016. године у 14 часова, пристигло је три понуде, како следи:
Редни број
1.
2.
3.

НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА
„Центар дечјих летовалишта и опоравилишта“ Рисанска 12, 11000 Београд
„Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11010 Београд
„Про тимис“ Булевар уметности 27/1, 11070 Нови Београд

Није било неблаговремених понуда.
б) Садржај приспелих понуда
Р. Б.

Понуђач

„Центар дечјих летовалишта и
опоравилишта“ Рисанска 12, 11000
Београд
Садржај понуде:
1.

Број под којим је
понуда заведена

Датум пријема, сат

01-410

05.10.2016. у 12.05

Вредност понуде у динарима, без ПДВ-а, за једног ученика за партију 4

11.685,00 за
октобар
13.181,21 за мај

Вредност понуде у динарима, са ПДВ-ом, за једног ученика за партију 4

13.250,00 за
октобар
14.950,00 за мај

Термин реализације услуге за партију 4

Октобар 2016.
Мај 2017.
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Рок важења понуде за партију 4

90 дана

Стручна оцена понуде: Понуда је одговарајућа и прихватљива.

Р. Б.

Понуђач

„Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21,
11010 Београд
Садржај понуде:
2.

Број под којим је
понуда заведена

Датум пријема, сат

01-720

10.10.2016. у 12.30

Вредност понуде у динарима, без ПДВ-а, за једног ученика за партију 1

1.836,67

Вредност понуде у динарима, са ПДВ-ом, за једног ученика за партију 1

1.920,00

Термин реализације услуге за партију 1

Мај 2017.

Рок важења понуде за партију 1

270 дана

Вредност понуде у динарима, без ПДВ-а, за једног ученика за партију 3

2.065,00

Вредност понуде у динарима, са ПДВ-ом, за једног ученика за партију 3

2.130,00

Термин реализације услуге за партију 3

Друга половина
априла 2017.

Рок важења понуде за партију 3

270 дана

Стручна оцена понуде: Понуда је одговарајућа и прихватљива.

Р. Б.

Понуђач

„Про тимис“ Булевар уметности 27/1,
11070 Нови Београд
Садржај понуде:
3.

Број под којим је
понуда заведена

Датум пријема, сат

01-721

10.10.2016. у 13.40

Вредност понуде у динарима, без ПДВ-а, за једног ученика за партију 1

1.770,00

Вредност понуде у динарима, са ПДВ-ом, за једног ученика за партију 1

1.790,00
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Термин реализације услуге за партију 1

Мај 2017.

Рок важења понуде за партију 1

180 дана

Вредност понуде у динарима, без ПДВ-а, за једног ученика за партију 2

11.130,00

Вредност понуде у динарима, са ПДВ-ом, за једног ученика за партију 2

11.250,00

Термин реализације услуге за партију 2

27.10. –
29.10.2016.

Рок важења понуде за партију 2

180 дана

Вредност понуде у динарима, без ПДВ-а, за једног ученика за партију 3

1.825,00

Вредност понуде у динарима, са ПДВ-ом, за једног ученика за партију 3

1.845,00

Термин реализације услуге за партију 3

Друга половина
априла 2017.

Рок важења понуде за партију 3

180 дана

Стручна оцена понуде: Понуда је одговарајућа и прихватљива.
4) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да су најповољније понуде следећих понуђача:
Партија 1: Једнодневни пролећни излет ученика од петог до седмог разреда - „Про тимис“ Булевар
уметности 27/1, 11070 Нови Београд, на износ од 1.770,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно
1.790,00 динара по ученику, са урачунатим ПДВ-ом;
Партија 2: Тродневна екскурзија ученика осмог разреда - „Про тимис“ Булевар уметности 27/1,
11070 Нови Београд, на износ од 11.130,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 11.250,00 динара
по ученику, са урачунатим ПДВ-ом;
Партија 3: Једнодневна екскурзија за одељења од првог до четвртог разреда - „Про тимис“ Булевар
уметности 27/1, 11070 Нови Београд, на износ од 1.825,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно
1.845,00 динара по ученику, са урачунатим ПДВ-ом;
Партија 4: Настава у природи за одељења од првог до четвртог разреда - „Центар дечјих
летовалишта и опоравилишта“ Рисанска 12, 11000 Београд, на износ од 11.685,00 динара без
урачунатог ПДВ-а, за октобар 2016. године, односно 13.250,00 динара по ученику, са урачунатим
ПДВ-ом, за октобар 2016. године, односно 13.181,21 динара без урачунатог ПДВ-а, за мај 2017.
године, односно 14.950,00 динара по ученику, са урачунатим ПДВ-ом, за мај 2017. године
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