ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ“
Доситеја Обрадовића 4
11550 Лазаревац
Број: 545
Датум: 19.11.2018. године
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. 495 од 16.10.2018. године и Извештаја комисије за спровођење
јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 544 од 19.11.2018. године, директор Основне
школе „Војислав Вока Савић“ из Лазаревца, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
у поступку јавне набавке мале вредности услуга
– извођење екскурзије и наставе у природи,
за потребе Основне школе „Војислав Вока Савић“ из Лазаревца
Партије бр. 3, 4, 6 и 7
ЈН бр. 1.2.4/18
I – Додељује се уговор:
Партија број 3:
 СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Владике Николаја Велимировић 12, 11550 Лазаревац
Партија број 4:
 СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Владике Николаја Велимировић 12, 11550 Лазаревац
Партија број 6:
 СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Владике Николаја Велимировић 12, 11550 Лазаревац
Партија број 7:
 COSMOPOLIS DOO, Ђурђевданска 1/10, 34300 Аранђеловац
Образложење:
На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Основне школе „Војислав
Вока Савић“ из Лазаревца, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, заводни бр. 495 од 16.10.2018. године, за набавку услуга – извођење екскурзије и

наставе у природи, ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге
организације путовања, ЈН бр. 1.2.4/18.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана
29.10.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.
Због измене конкурсне документације бр. 519 од 05.11.2018. године, Обавештење о
продужењу рока за подношење понуда објављено је 05.11.2018. године на Порталу јавних
набавки и сајту наручиоца.
До истека рока за подношење понуда, 09.11.2018. године до 13.30 часова, на адресу
наручиоца приспело је 7 (седам) понуда следећих понуђача:
Ред.
бр.

Број и датум понуде

1.

1252/2018
од 05.11.2018. год.

2.

98/18
од 02.11.2018. год.

3.

024
од 02.11.2018. год.

4.

2371/2018
од 05.11.2018. год.

5.

15/18 од 08.11.2018. год.

6.

11428 од 06.11.2018. год.

7.

196/1-10 од 05.11.2018.
год.

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час
пријема

D.T.U.T. BALKANIK D.O.O.,
Синђелићева 24, 14000 Ваљево
Т.А. SPORT TRIM TRAVEL,
Булевар Михаила Пупина 10е,
локал 49,11000 Београд
RECREATIVA DOO, Владе
Даниловића 1, 14000 Ваљево
COSMOPOLIS DOO,
Ђурђевданска 1/10, 34300
Аранђеловац
ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО,
Димитрија Туцовића 2, 11550
Лазаревац
СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Владике
Николаја Велимировић 12,
11550 Лазаревац
„NATIONAL TRAVEL“ D.O.O.,
Војводе Мишића 14, 14000
Ваљево

06.11.2018. год.

09.40

06.11.2018. год.

09.40

06.11.2018. год.

13.30

09.11.2018. год.

10.30

09.11.2018. год.

12.55

09.11.2018. год.

13.05

09.11.2018. год.

13.20

Неблаговремена понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне
набавке, одређена Решењем бр. 496 од 16.10.2018. године, сачинила је Записник о отварању
понуда бр. 534 од 09.11.2018. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и
сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 544 од 19.11.2018. године, комисија за
спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:
II - Подаци о јавној набавци:
1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Војислав Вока Савић“, Доситеја
Обрадовића 4, 11550 Лазаревац.
2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.4/18.

3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи.
4. Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања.
5. Ознака из Општег речника набавки: 63516000.
6. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
7. Подаци у финансијском плану за 2018. годину: конто – 423911.
8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 5.000.000,00.
 Партија број 1: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa (комбинација
одељења): 1.131.250,00 динара;
 Партија број 2: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa (комбинација
oдељења): 1.131.250,00 динара;
 Партија број 3: Једнодевна екскурзија за ученике I разредa: 132.000,00 динара;
 Партија број 4: Једнодевна екскурзија за ученике II разредa: 168.000,00 динара;
 Партија број 5: Једнодевна екскурзија за ученике III разредa: 150.000,00 динара;
 Партија број 6: Једнодевна екскурзија за ученике IV разредa: 157.500,00 динара;
 Партија број 7: Једнодневна екскурзија за ученике V разредa: 175.500,00 динара;
 Партија број 8: Дводневна екскурзија за ученике VI разредa: 500.000,00 динара;
 Партија број 9: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa: 575.000,00 динара;
 Партија број 10: Тродневна екскурзија за ученике VIII разредa: 880.000,00 динара.
9. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и
понуђене цене:
D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Синђелићева 24, 14000 Ваљево
Понуђач је за партије број 3, 4, 6 и 7 понудио цену која је већа од процењене
вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да је
прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партије број 3, 4, ,6 и 7 одбија
као неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.

RECREATIVA DOO, Владе Даниловића 1, 14000 Ваљево
Понуђач је за партије број
вредности јавне набавке.

3, 4, 6 и 7 понудио цену која је већа од процењене

Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да је
прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партије број 3, 4, 6 и 7 одбија
као неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.
Конкурсном документацијом је у делу:
ПЛАН И ПРОГРАМ ЈЕДНОДНЕВНЕ
ЕКСКУРЗИЈЕ V РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ“ ШКОЛСКЕ
2018/2019. године, за партију број 7, тражено да датум извршења екскурзије буде мај 2019.
године.
Понуђач је у понуди број 024 од 02.11.2018. године за датум извршења једнодевне
екскурзије за ученике V разреда понудио 07. јун 2019. године. Имајући у виду да понуђено
није у складу са траженим у конкурсној докуменетацији, понуда је неприхватљива.
На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда се за партију број 7 одбија
као неприхватљива.
COSMOPOLIS DOO, Ђурђевданска 1/10, 34300 Аранђеловац
Понуђач је за партије број 3, 4, 6 и 7 понудио цену која је већа од процењене
вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да је
прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партије број 3, 4, 6 и 7 одбија
као неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.

„NATIONAL TRAVEL“ D.O.O., Војводе Мишића 14, 14000 Ваљево
Понуђач је за партије број 3, 4, 6 и 7 понудио цену која је већа од процењене
вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да је
прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партије број 3, 4, 6 и 7 одбија
као неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.
Понуђач није доставио Oбразац број VII – Moдел уговора.
На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда се за одбија као
неприхватњива.
Конкурсном документацијом као додатни услов, у погледу кадровскога капацитета,
тражено је да понуђач да понуђач на дан подношења понуда има минимум 4 (четири) радно
ангажована лица у радном односу или ван радног односа од чега минимум 2 (два) водича са
лиценцом туристичког водича. Као доказ тражено је уверење (лиценца) о положеном
стручном испиту за туристичког водича издата од стране надлежног министарства Републике
Србије – фотокопија.
Понуђач је доставио легитимације једног туристичког водича и једног туристичког
пратиоца што није у складу са траженим у конкурсној документацији, стога је понуда
неприхватљива.
На основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона, понуда се одбија као
неприхватњива.
Понуђенe ценe понуђача чијe су понуде одбијене:

Ред.
бр.

1.

Назив или
шифра
понуђача

D.T.U.T.
BALKANIK
D.O.O., Ваљево

Јединична цена по
партијама по ученику
без ПДВ-а (дин)

Партија број 3: 1.863,24
Партија број 4: 1.903,21
Партија број 6: 1.803,04
Партија број 7: 1.593,52

Јединична цена по
партијама по ученику са
ПДВ-ом (дин.)

Партија број 3: 1.890,00
Партија број 4: 1.930,00
Партија број 6: 1.830,00
Партија број 7: 1.620,00

Укупна цена без
ПДВ-а (дин.)
Партија број 3:
186.324,00
Партија број 4:
190.321,00
Партија број 6:
189.319,20
Партија број 7:
186.441,84

2.

RECREATIVA
DOO, Ваљево

3.

COSMOPOLIS
DOO,
Аранђеловац

4.

„NATIONAL
TRAVEL“
D.O.O., Ваљево

Партија број 3: 1.790,00
Партија број 4: 1.540,00
Партија број 6: 1.510,00
Партија број 7: 1.450,00

Понуђач није у систему
ПДВ-а.

Партија број 3: 1.661,67
Партија број 4: 1.811,67
Партија број 6: 1.531,67

Партија број 3: 1.695,00
Партија број 4: 1.845,00
Партија број 6: 1.565,00

Партија број 3: 1.947,00
Партија број 4: 2.217,00
Партија број 6: 1.608,00
Партија број 7: 1.722,00

Партија број 3: 1.980,00
Партија број 4: 2.250,00
Партија број 6: 1.650,00
Партија број 7: 1.780,00

Партија број 3:
157.520,00
Партија број 4:
172.480,00
Партија број 6:
158.550,00
Партија број 7:
169.650,00
Партија број 3:
146.226,96
Партија број 4:
202.907,04
Партија број 6:
160.825,35
Партија број 3:
171.336,00
Партија број 4:
248.304,00
Партија број 6:
168.840,00
Партија број 7:
201.474,00

10. Критеријум за оцењивање понуде: Најнижа понуђена цена.
11. Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без
ПДВ-а (дин), после отварања понуда:
Партија број 3:
1) СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Лазаревац, понуђена цена…...................1.358,79 дин.
 Рок и начин плаћања: Плаћање се врши у месечним ратама, почев од закључења
Уговора, уплатом на рачун Пружаоца услуге. Последња рата плаћа се по
реализованом путовању у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања
фактуре.
 Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана.
 Датум извршења: прва половина јуна 2019. године.
Партија број 4:
1) СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Лазаревац, понуђена цена…...................1.389,63 дин.
 Рок и начин плаћања: Плаћање се врши у месечним ратама, почев од закључења
Уговора, уплатом на рачун Пружаоца услуге. Последња рата плаћа се по
реализованом путовању у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања
фактуре.
 Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана.
 Датум извршења: прва половина јуна 2019. године.

Партија број 6:
1) СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Лазаревац, понуђена цена…...................1.285,46 дин.
 Рок и начин плаћања: Плаћање се врши у месечним ратама, почев од закључења
Уговора, уплатом на рачун Пружаоца услуге. Последња рата плаћа се по
реализованом путовању у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања
фактуре.
 Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана.
 Датум извршења: прва половина јуна 2019. године.
Партија број 7:
1) COSMOPOLIS DOO, Аранђеловац, понуђена цена.......................1.451,67 дин.
 Рок и начин плаћања: Плаћање се врши у месечним ратама, почев од закључења
Уговора, уплатом на рачун Пружаоца услуге. Последња рата плаћа се по
реализованом путовању у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања
фактуре.
 Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана.
 Датум извршења: мај 2019. године.
2) СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Лазаревац, понуђена цена…...................1.462,65 дин.
 Рок и начин плаћања: Плаћање се врши у месечним ратама, почев од закључења
Уговора, уплатом на рачун Пружаоца услуге. Последња рата плаћа се по
реализованом путовању у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања
фактуре.
 Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана.
 Датум извршења: мај 2019. године.
12. Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о стручној
оцени понуда бр. 544 од 19.11.2018. године.
Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда
констатовала да су најповољније понуде следећих понуђача:
Партија број 3:
 СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Владике Николаја Велимировић 12, 11550 Лазаревац
Јединична цена по ученику за услугу – Једнодевна екскурзија за ученике I разредa
износи 1.358,79 динара без ПДВ-а и 1.420,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180
(стоосамдесет) дана, датум извршења: прва половина јуна 2019. године и рок плаћања - у
месечним ратама (Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног
процента смањења цене према структури цене). Изабрани понуђач извршава набавку
самостално.

