Република Србија
Основна школа"Станислав Сремчевић"
Лазе Маринковића број 54
34 000 Крагујевац
Деловодни број:01-56
Датум: 17.01.2020.
Број јавне набавке:1.2.4/2019
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке –отворени поступак са
циљем закључивања оквирног споразума број 01-1829 од 15.11.2019. године,
сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 01-52 од 16.01.2020. године, а у
складу са чланом 108.став 1. ("Службени гласник РС" број 124/12,14/15и 68/2015)
доносим следећу:
ОДЛУКУ
о додели оквирног споразума
1) Предмет јавне набавке: извођење екскурзије ученика седмог разреда
Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000-услуге организације путовања
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку са циљем закључивања оквирног
споразума са једним понуђачем, по јавном позиву дел.бр.01-1865 објављеном дана
25.11.2019. године на Порталу јавних набавки адреса http://www.portal.ujn.gov.rs/,
интернет страници наручиоца http: www.stanislavsremcevickg.rs./
2) Број позиције у годишњем плану набавки за 2019. годину, 1.2.4.
3) Процењена вредност: 2.600.000,00 динара
4) Евентуалних одсупања од плана набавки: нема
5) Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку са циљем закључивања
оквирног споразума са једним понуђачем.
6) Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке.
Рок за подношење понуда: 25.12.2019. године до 12:00 часова.
За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија.
Јавно отварање понуда обављено је дана 25.12.2019. године у 12:30 часова у
просторијама ОШ"Станислав Сремчевић".
Отварању понуде присуствује 1 представник понуђача: Срђан Илић из "Spes travel"
doo, Kragujevac..Отварању понуда не присуствовују друга лица.
7) Основни подаци о понуђачима по редоследу пријема: на оглас су конкурисала 3
понуђача:
1. “ATLANTIK TRAVEL& SERVICE“ Крагујевац, 25.12.2019. у 07,50 часова
2.“MOJA TRAVEL “ DOO, Крагујевац, 25.12.2019. у 11,45 часова

3.“SPES TRAVEL“ DOO, Крагујевац 25.12.2019. у 11,50 часова .

Комисија за јавне набавке констатује да нема неблаговремених понуда.
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8) Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање:
Одбија се понуда Atlantic Travel &Service Крагујевац као неприхватљива на основу
члана 96. став. 6. Закона о јавним набавкама. У наведеном члану поменутог Закона

стоји да ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских греашака, наруцилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву. Како Агенција Atlantic Travel & Service
није извршила исправку рачунских грешака,понуда је одбијена као неприхватљива.
9) -11) Мишљење комисије за јавну набаку:
За извођење екскурзије ученика седмог разреда, пристигле су две понуде које су
благовремене, одговарајуће и прихватљиве.
Комисија је од понуђача Moja travel doo , тражила појашњење везано за
администартивне трошкове из обрасца структуре цена, о чему је добила изјаву
наведене агенције.
12) Дана 16.01.2020 г. Комисија за јавну набавку је у складу са критеријумом за
оцену понуда: најнижа понуђена цена извршила рангирање понуђача који
испуњавају све услове на основу доказа достављених уз понуду

РАНГ ЛИСТА
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13) На основу оцене понуде спроведене у складу са конкурсном документацијом,
изабрани понуђач је:
„MOJA TRAVEL“ DOO
Улица Карађорђева бр.51 ,
34 000 Крагујевац
уз уговорени износ:
6.695,00 динара по ученику без ПДВ-а и 8.624,00 динара са ПДВ-ом
у свему у складу са понудом дел. бр. 01-2079 од 25.12.2019. године,
место испоруке: У складу са Програмом Прилог III конкурсне документације.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев
за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавнки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија
истовремено доставља комисији.

Директор
____________________
/Милун Спалевић/

