Основна школа „Бранко Радичевић“ Неготин
Интернационалних бригада 57, 19300 Неготин
Број: 01-88
Датум: 11.03.2016. године
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон) и Извештаја комисије за јавне набавке од 10.03.2016.
године, директор Основне школе „Бранко Радичевић“ Неготин доноси

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
I. Основна школа „Бранко Радичевић“ Неготин, као наручилац, у поступку јавне
набавке услуга по партијама - извођење екскурзијa и наставе у природи за ученике ОШ
„Бранко Радичевић“ Неготин у школској 2015/2016. години, број ЈНМВ 01/2016,
обуставља:
1. поступак за Партију 2 – услуга организовања наставе у природи за ученике
првог и другог разреда и
2. поступак за Партију 3 – организовања наставе у природи за трећег и четвртог
разреда.
II.
III.

Предметна набавка за партије 2 и 3 се неће понављати у току исте буџетске године.
Понуђачима се не надокнађују трошкови припремања понуда.
Образложење

I.
Наручилац је дана 17.02.2016. године донео одлуку о покретању јавне набавке
услуга по партијама - извођење екскурзијa и наставе у природи за ученике ОШ „Бранко
Радичевић“ Неготин у школској 2015/2016. години, број ЈНМВ 01/2016.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда и конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страни.
До истека рока за подношење понуда, до 02.03.2016. године, на адресу наручиоца поднето је 5
(пет) понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке (даље: Комисија) је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће:
Подаци о јавној набавци:
1. Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуга по партијама - извођење екскурзијa и
наставе у природи за ученике ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин у школској 2015/2016.
години, број ЈНМВ 01/2016, ознака и назив из општег речника набавки 63516000 – услуге
организације путовања.
Предмет јавне набавке је обликован у 6 партија, и то:
- Партија 1 – услуге организовања једнодневне екскурзије за ученике од првог до четвртог
разреда
- Партија 2 – услуге организовања наставе у природи за ученике првог и другог разреда
- Партија 3 – услуге организовања наставе у природи за ученике трећег и четвртог разреда
1

- Партија 4 – услуге организовања дводневне екскурзијe за ученике петог и шестог
разреда
- Партија 5 – услуге организовања дводневне екскурзијe за ученике седмог разреда
- Партија 6 – услуге организовања тродневне екскурзијe за ученике осмог разреда
2. Процењена вредност јавне набавке услуга је 4.930.000 (четиримилиона
деветстотридесетхиљада) динара, без ПДВ-а.
Процењена вредност јавне набавке услуге по партијама:
1. Партија 1 – 375.000 динара, без ПДВ-а
2. Партија 2 – 1.120.000 динара, без ПДВ-а
3. Партија 3 – 1.200.000 динара, без ПДВ-а
4. Партија 4 – 750.000 динара, без ПДВ-а
5. Партија 5 – 525.000 динара, без ПДВ-а
6. Партија 6 – 960.000 динара, без ПДВ-а
3. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Благовремено, односно до 02.03.2016. године до 13:00 часова примљено је 5 (пет) понуда,
и то по следећем редоследу:
Р.б
р.
1.
2.
3.
4.
5.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача

01-21/1

„Астер травел“ д.о.о. Бор

01-21/2

„Алко“ ДОО Инђија

01-21/3

ДОО „Седмица плус“ Неготин

01-21/4
01-21/5

ДОО за туризам и услуге „Пера-турс“
Зајечар
Туристичка агенција „Николић превоз“
огранак „Алпина тоурс“ Неготин

Датум
пријема
02.03.2016
.
02.03.2016
.
02.03.2016
.
02.03.2016
.
02.03.2016
.

Час
пријема
10:00
12:18
12:30
12:40
12:45

Понуђач „Астер травел“ д.о.о. Бор је доставио понуде за партије 1 и 2 (рок важења понуда
за понуђене партије 60 дана од дана отварања понуда).
Понуђач „Алко“ ДОО Инђија је доставио понуде за партије 2, 3, 5 и 6 (рок важења понуда
за понуђене партије 30 дана).
Понуђач ДОО „Седмица плус“ Неготин је доставио понуде за партије 1-6 (рок важења
понуда за понуђене партије 30 дана).
Понуђач ДОО за туризам и услуге „Пера-турс“ Зајечар је доставио понуде за партије 1, 2,
4, 5 и 6 (рок важења понуда за понуђене партије 30 дана).
Понуђач Туристичка агенција „Николић превоз“ огранак „Алпина тоурс“ Неготин је
доставио понуде за партије 1-6 (рок важења понуда за све понуђене партије 40 дана).
Неблаговремених понуда нема.
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4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда:
ПАРТИЈА 2
Назив/име понуђача чија је
понуда одбијена
„Астер травел“ д.о.о. Бор

„Алко“ ДОО Инђија

ДОО „Седмица плус“
Неготин

ДОО за туризам и услуге
„Пера-турс“ Зајечар

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

Понуда је пристигла благовремено,
одговарајућа али није понуда са најнижом
ценом, што је критеријум за оцену
најповољније понуде у односу на друге
понуде.
Разлог одбијања: није најповољнија
понуда.
Понуда је пристигла благовремено,
одговарајућа али није понуда са најнижом
ценом, што је критеријум за оцену
најповољније понуде у односу на друге
понуде.
Разлог одбијања: није најповољнија
понуда.
Понуда је пристигла благовремено,
одговарајућа али није понуда са најнижом
ценом, што је критеријум за оцену
најповољније понуде у односу на друге
понуде.
Разлог одбијања: није најповољнија
понуда.
Понуда је пристигла благовремено,
одговарајућа али није понуда са најнижом
ценом, што је критеријум за оцену
најповољније понуде у односу на друге
понуде.
Разлог одбијања: није најповољнија
понуда.

830.000,00 динара

807.336,00 динара

705.892,00 динара

774.866,40 динара

ПАРТИЈА 3
Назив/име понуђача чија је
понуда одбијена
„Алко“ ДОО Инђија

ДОО „Седмица плус“

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

Понуда је пристигла благовремено код
наручиоца, али понуђач није сачинио
понуду у складу са захтевима из конкурсне
документације, односно у складу са
Спецификацијом услуга (понуђен је
смештај у неодговарајућем хотелу који
није категорисан, а тражен је хотел са
минимум две звездице).
Разлог одбијања: неодговарајућа понуда.
Понуда је пристигла благовремено код
наручиоца, али понуђач није сачинио
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932.667,20 динара

778.224,80 динара

Неготин

Туристичка агенција
„Николић превоз“ огранак
„Алпина тоурс“ Неготин

понуду у складу са захтевима из конкурсне
документације, односно у складу са
Спецификацијом услуга (понуђен је
смештај у дечијем одмаралишту, а тражен
је хотел са минимум две звездице).
Разлог одбијања: неодговарајућа понуда.
Понуда је пристигла благовремено код
наручиоца, али понуђач није сачинио
понуду у складу са захтевима из конкурсне
документације, односно у складу са
Спецификацијом услуга ((понуђен је
смештај у дечијем одмаралишту, а тражен
је хотел са минимум две звездице).
Разлог одбијања: неодговарајућа понуда.

926.666,67 динара

5. Ранг листа понуђача (критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена):
ПАРТИЈА 2
Р.бр.

Понуђена цена

Назив/име понуђача
1.

Туристичка агенција „Николић превоз“ огранак
„Алпина тоурс“ Неготин

696.666,67 динара

2.

ДОО „Седмица плус“ Неготин

705.892,00 динара

3.

ДОО за туризам и услуге „Пера-турс“ Зајечар

774.866,40 динара

4.

„Алко“ ДОО Инђија

807.336,00 динара

5.

„Астер травел“ д.о.о. Бор

830.000,00 динара
ПАРТИЈА 3

Р.бр.

Понуђена цена

Назив/име понуђача

1.

/

/

2.

/

/

3.

/

/

6. Предметни поступак зa партије 2 и 3 је обустављен у фази након истека рока за
подношење понуда, а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде.
7. Разлог за обуставу поступка:
У току поступка, након истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о избору
најповољније понуде, наступили су разлози који се нису могли предвидети у време
покретања поступка, а који онемогућавају да се започети поступак оконча. Наиме,
Упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, које је донео
Министар просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године, предвиђено је да се за
реализацију наставе у природи добију писмене сагласности родитеља најмање две трећине
ученика одељења.
Констатовано је да поменути услов није испуњен односно да не постоји сагласност
родитеља најмање две трећине ученика одељења првог и другог разреда.
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Комисија је после стручне оцене понуда у извештају о стручној оцени понуда,
константовала да су наступили објективни и доказиви разлози који се нису могли
предвидети у време покретања поступка, а који онемогућавају да се започети поступак
оконча (не постоји сагласност родитеља најмање две трећине ученика првог и другог
разреда за реализацију предметне наставе у природи) и предложила наручиоцу да обустави
поступак за партију 2.
У току поступка, након истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о избору
најповољније понуде, комисија констатује да су за партију 3 пристигле све неодговарајуће
понуде. После стручне оцене понуда, Комисија за јавне набавке предлаже наручиоцу да се
обустави поступак за партију 3.
Директор Основне школе „Бранко Радичевић“ Неготин је прихватио предлог Комисије, и
донео одлуку о обустави поступка за партије 2 и 3 као у изреци из тачке I. ове одлуке.
II.
Предметна набавка се неће понављати у току исте буџетске године, сагласно
члану 109. став 2. Закона, с обзиром да је престала потреба наручиоца за предметном
набавком (услед немогућности реализације екскурзије у роковима утврђеним Годишњим
планом рада школе у случају понављања поступка), па је одлучено као у тачки II .
III.
С обзиром да ниједан понуђач у својој понуди није тражио надокнаду
трошкова припремања понуда, одлучено је као у тачки III. ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права
доставља се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки, у складу са чланом 149. Закона.

Директор
ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин
Ђукић Драган
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