Основна школа „Вук Караџић“ Неготин
Лоле Рибара 1, 19300 Неготин
Број 351/18
Датум 23.11.2018. године
На основу члана 108. 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 број 350/18 од
23.11.2018. године, в.д. директора Основне школе „Вук Караџић“ Неготин доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Основна школа „Вук Караџић“ Неготин, као наручилац, у поступку јавне набавке услуга по
партијама - екскурзије и настава у природи за ученике ОШ „Вук Караџић“ Неготин у
школској 2018/2019. години, број ЈНМВ 3/2018, додељује:
1. Уговор за Партију 1 – услуга организовања седмодневне наставе у природи за
ученике I-IV разреда, понуђачу НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац - огранак
АЛПИНА ТОУРС Неготин, ул. Обилићева бб, Неготин, ПИБ: 100775795, матични број
17225758, прихватљива понуда, заведена код наручиоца под бројем 340/18 од
13.11.2018.године, понуђена цена 1.731.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена цена по
ученику 9.616,67 динара без ПДВ-а).
2. Уговор за Партију 2 – услуга организовања једнодневне екскурзијe за ученике I-IV
разреда, понуђачу НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац - огранак АЛПИНА
ТОУРС Неготин, ул. Обилићева бб, Неготин, ПИБ: 100775795, матични број 17225758,
прихватљива понуда, заведена код наручиоца под бројем 340/18 од 13.11.2018. године,
понуђена цена 215.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена цена по ученику 1.433,33 динара без
ПДВ-а).
3. Уговор за Партију 3 – услуга организовања дводневне екскурзијe за ученике петог
разреда, понуђачу ДОО СЕДМИЦА ПЛУС Неготин, ул. Хајдук Вељкова 42, Неготин,
ПИБ: 104349672, матични број 20140321, прихватљива понуда, заведена код наручиоца под
бројем 342/18 од 13.11.2018. године, понуђена цена 491.972,30 динара без ПДВ-а (понуђена
цена по ученику 6.227,49 динара без ПДВ-а).
4. Уговор за Партију 4 – услуга организовања дводневне екскурзијe за ученике
шестог разреда, понуђачу НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац - огранак АЛПИНА
ТОУРС Неготин, ул. Обилићева бб, Неготин, ПИБ: 100775795, матични број 17225758,
прихватљива понуда, заведена код наручиоца под бројем 340/18 од 13.11.2018. године,
понуђена цена 479.925,00 динара без ПДВ-а (понуђена цена по ученику 6.075,00 динара без
ПДВ-а).
5. Уговор за Партију 5 – услуга организовања дводневне екскурзијe за ученике
седмог разреда, понуђачу НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац - огранак АЛПИНА
ТОУРС Неготин, ул. Обилићева бб, Неготин, ПИБ: 100775795, матични број 17225758,
прихватљива понуда, заведена код наручиоца под бројем 340/18 од 13.11.2018. године,
понуђена цена 467.433,33 динара без ПДВ-а (понуђена цена по ученику 6.316,67 динара без
ПДВ-а).
6. Уговор за Партију 6 – услуга организовања тродневне екскурзијe за ученике осмог
разреда, понуђачу НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац - огранак АЛПИНА
ТОУРС Неготин, ул. Обилићева бб, Неготин, ПИБ: 100775795, матични број 17225758,
прихватљива понуда, заведена код наручиоца под бројем 340/18 од 13.11.2018. године,
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понуђена цена 702.383,33 динара без ПДВ-а (понуђена цена по ученику 9.491,67 динара без
ПДВ-а).
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца
www.osvuk.edu.rs у року од три дана од дана доношења.
Образложење
Наручилац је дана 24.10.2018. године донео одлуку о покретању јавне набавке услуга по
партијама - екскурзијe и наставa у природи за ученике ОШ „Вук Караџић“ Неготин у
школској 2018/2019. години, број ЈНМВ 3/2018.
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 13.11.2018. године, на адресу наручиоца поднете су 3
(три) понуде.
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 број 350/18 од 23.11.2018. године, Комисија је
констатовала следеће:
Подаци о јавној набавци:
1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке услуга по партијама је
извођење екскурзијa и наставе у природи за ученике ОШ „Вук Караџић“ Неготин у
школској 2018/2019. години, ознака из општег речника набавки 63516000 – услуге
организације путовања, економска класификација 423911, класификација делатности 49.39,
55.10, 55.20 и 56.10, a на основу Годишњег плана рада ОШ „Вук Караџић“ у Неготину за
школску 2018/2019. годину.
Врста поступка јавне набавке је јавна набавка мале вредности.
Јавна набавка је обликована у 6 партија, и то:
- Партија 1 – услуге извођења седмодневне наставе у природи за ученике I-IV разреда
- Партија 2 – услуге извођења једнодневне екскурзијe за ученике I-IV разреда
- Партија 3 – услуге извођења дводневне екскурзијe за ученике петог разреда
- Партија 4 – услуге извођења дводневне екскурзијe за ученике шестог разреда
- Партија 5 – услуге извођења дводневне екскурзијe за ученике седмог разреда
- Партија 6 – услуге извођења тродневне екскурзијe за ученике осмог разреда
2. Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност предметне јавне
набавке мале вредности услуга је 4.900.000 (четиримилионадеветстохиљада) динара, без
ПДВ-а.
Процењена вредност предметне јавне набавке мале вредности услуга по партијама:
1. Партија 1 – 2.000.000 динара, без ПДВ-а
2. Партија 2 – 400.000 динара, без ПДВ-а
3. Партија 3 – 600.000 динара, без ПДВ-а
4. Партија 4 – 600.000 динара, без ПДВ-а
5. Партија 5 – 500.000 динара, без ПДВ-а
6. Партија 6 – 800.000 динара, без ПДВ-а
3. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Благовремено, односно до 13.11.2018. године до 11:00 часова примљене су понуде
следећих понуђача, и то по следећем редоследу:
Р.бр. Број под којим је
Назив и седиште понуђача/шифра
Датум
Час
понуда заведена
понуђача
пријема
пријема
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1.
2.
3.

340/18 од
13.11.2018.
341/18 од
13.11.2018.
342/18 од
13.11.2018.

НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац
огранак АЛПИНА ТОУРС Неготин

13.11.2018.

8:20

ТА „БЛУЕ ТРАВЕЛ“ Врњачка Бања

13.11.2018.

8:50

ДОО „СЕДМИЦА ПЛУС“ Неготин

13.11.2018.

10:20

Неблаговремених понуда није било.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда:
Назив понуђача чија је
понуда одбијена

ТА „БЛУЕ ТРАВЕЛ“
Врњачка Бања

ДОО СЕДМИЦА ПЛУС
Неготин

ПАРТИЈА 1.
Разлози одбијања понуде

Понуђена цена (без
ПДВ-а)
Понуда је пристигла благовремено, 1.948.680,00 динара
одговарајућа је и прихватљива али није
понуда са најнижом ценом, што је
критеријум за оцену најповољније понуде
у односу на друге понуде.
Разлог одбијања: није понуда са
најнижом ценом.
Понуда је пристигла благовремено али је 2.084.245,20 динара
неприхватљива јер прелази процењену
вредност јавне набавке за партију 1.
Разлог одбијања: неприхватљива понуда
јер прелази процењену вредност јавне
набавке.
ПАРТИЈА 2.
Разлози одбијања понуде

Назив понуђача чија је
понуда одбијена

ДОО СЕДМИЦА ПЛУС
Неготин

Понуда је пристигла благовремено,
одговарајућа је и прихватљива али није
понуда са најнижом ценом, што је
критеријум за оцену најповољније понуде
у односу на друге понуде.
Разлог одбијања: није понуда са
најнижом ценом.
ПАРТИЈА 3.
Разлози одбијања понуде

Назив понуђача чија је
понуда одбијена
НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО
Самариновац - огранак
АЛПИНА ТОУРС Неготин

Назив понуђача чија је
понуда одбијена
ДОО СЕДМИЦА ПЛУС

Понуда је пристигла благовремено,
одговарајућа је и прихватљива али није
понуда са најнижом ценом, што је
критеријум за оцену најповољније понуде
у односу на друге понуде.
Разлог одбијања: није понуда са
најнижом ценом.
ПАРТИЈА 4.
Разлози одбијања понуде
Понуда

је

пристигла
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благовремено,

Понуђена цена (без
ПДВ-а)
261.499,00 динара

Понуђена цена (без
ПДВ-а)
506.258,33 динара

Понуђена цена (без
ПДВ-а)
501.715,60 динара

Неготин

одговарајућа је и прихватљива али није
понуда са најнижом ценом, што је
критеријум за оцену најповољније понуде
у односу на друге понуде.
Разлог одбијања: није понуда са
најнижом ценом.
ПАРТИЈА 5.
Разлози одбијања понуде

Назив понуђача чија је
понуда одбијена

ДОО СЕДМИЦА ПЛУС
Неготин

Понуда је пристигла благовремено,
одговарајућа је и прихватљива али није
понуда са најнижом ценом, што је
критеријум за оцену најповољније понуде
у односу на друге понуде.
Разлог одбијања: није понуда са
најнижом ценом.
ПАРТИЈА 6.
Разлози одбијања понуде

Назив понуђача чија је
понуда одбијена

ДОО СЕДМИЦА ПЛУС
Неготин

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

Понуђена цена (без
ПДВ-а)
475.326,50 динара

Понуђена цена (без
ПДВ-а)
777.123,00 динара

5. Ранг листа понуђача (критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена):
ПАРТИЈА 1.
Р.бр.
1.
2.

Назив/име понуђача
НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац огранак
АЛПИНА ТОУРС Неготин
ТА „БЛУЕ ТРАВЕЛ“ Врњачка Бања

Понуђена цена (без
ПДВ-а)
1.731.000,00 динара
1.948.680,00 динара

ПАРТИЈА 2.
Р.бр.
1.
2.

Назив/име понуђача
НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац огранак
АЛПИНА ТОУРС Неготин
ДОО СЕДМИЦА ПЛУС Неготин

Понуђена цена (без
ПДВ-а)
215.000,00 динара
261.499,00 динара

ПАРТИЈА 3.
Р.бр.
1.
2.

Назив/име понуђача
ДОО СЕДМИЦА ПЛУС Неготин
НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац огранак
АЛПИНА ТОУРС Неготин

Понуђена цена (без
ПДВ-а)
491.972,30 динара
506.258,33 динара

ПАРТИЈА 4.
Р.бр.

Назив/име понуђача

Понуђена цена (без
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1.
2.

НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац огранак
АЛПИНА ТОУРС Неготин
ДОО СЕДМИЦА ПЛУС Неготин

ПДВ-а)
479.925,00 динара
501.715,60 динара

ПАРТИЈА 5.
Р.бр.
1.
2.

Назив/име понуђача
НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац огранак
АЛПИНА ТОУРС Неготин
ДОО СЕДМИЦА ПЛУС Неготин

Понуђена цена (без
ПДВ-а)
467.433,33 динара
475.326,50 динара

ПАРТИЈА 6.
Р.бр.
1.
2.

Назив/име понуђача
НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац огранак
АЛПИНА ТОУРС Неготин
ДОО СЕДМИЦА ПЛУС Неготин

Понуђена цена (без
ПДВ-а)
702.383,33 динара
777.123,00 динара

6. Назив/име понуђача коме се додељује уговор:
ПАРТИЈА 1.
Комисија је после стручне оцене понуда константовала да је за партију 1. најповољнија
понуда и да уговор треба додели понуђачу: НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац огранак АЛПИНА ТОУРС Неготин, који је поднео прихватљиву понуду, понуђена цена
1.731.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена цена по ученику 9.616,67 динара без ПДВ-а).
Изабрани понуђач је понуду поднео самостално, не извршава набавку уз помоћ
подизвођача.
ПАРТИЈА 2.
Комисија је после стручне оцене понуда константовала да је за партију 2. најповољнија
понуда и да уговор треба додели понуђачу: НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац огранак АЛПИНА ТОУРС Неготин, који је поднео прихватљиву понуду, понуђена цена
215.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена цена по ученику 1.433,33 динара без ПДВ-а).
Изабрани понуђач је понуду поднео самостално, не извршава набавку уз помоћ
подизвођача.
ПАРТИЈА 3.
Комисија је после стручне оцене понуда константовала да је за партију 3. најповољнија
понуда и да уговор треба додели понуђачу: ДОО СЕДМИЦА ПЛУС Неготин, који је
поднео прихватљиву понуду, понуђена цена 491.972,30 динара без ПДВ-а (понуђена цена
по ученику 6.227,49 динара без ПДВ-а). Изабрани понуђач је понуду поднео самостално, не
извршава набавку уз помоћ подизвођача.
ПАРТИЈА 4.
Комисија је после стручне оцене понуда константовала да је за партију 4. најповољнија
понуда и да уговор треба додели понуђачу: НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац огранак АЛПИНА ТОУРС Неготин, који је поднео прихватљиву понуду, понуђена цена
479.925,00 динара без ПДВ-а (понуђена цена по ученику 6.075,00 динара без ПДВ-а).
Изабрани понуђач је понуду поднео самостално, не извршава набавку уз помоћ
подизвођача.
ПАРТИЈА 5.
Комисија је после стручне оцене понуда константовала да је за партију 5. најповољнија
понуда и да уговор треба додели понуђачу: НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ ДОО Самариновац 5

