Књажевачка гимназија
Број:01-64/1-14
Место и датум : Књажевац,04.03.2020. год.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12,68/15), Записника о отварању понуда дел. бр.01-64/1-12 од 02.03.2020. год. и
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда дел. бр. 01-64/1-13 од 03.03.2020.год.,
доносим
ОД Л У К У
о додели уговора
1. У поступку јавне набавке мале вредности, ЈН бр 1/2020, за набавку услуге
организације и реализације екскурзије ученика 4. разреда Књажевачке гимназије
Уговор се додељује понуђачу ДОО'' Пера турс '' из Зајечара, Милоша Великог
3.;
2. Уговор о набавци услуге организације и реализације екскурзије ученика 4. разреда
Књажевачке гимназије биће закључен по коначности ове Одлуке и уколико се
стекне услов из чл. 8. Правилника о организацији и остваривању екскурзије у
средњој школи (''Сл. гласник РС '' бр. 30/19);
3. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту Књажевачке гимназије у року
од три дана од дана доношења;
Образложење
Одлуком директора број 01-64/1-1 од 14.02.2020. год., покренут је поступак јавне
набавке мале вредности, за набавку услуге организације и реализације екскурзије ученика
4. разреда Књажевачке гимназије.
Назив и ознака из општег речника набавке : 63516000 – услуге организације
путовања.
Процењена вредност јавне набавке је 3.800.000,оо дин. без ПДВ-а, односно
4.560.000,оо дин. са ПДВ-ом.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација,као и измена конкурсне
документације и обавештење о продужетку рока за подношење понуда у јавној набавци
бр. 1/2020 од 20.2.2020. године објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту школе
www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs ;

Рок за достављање понуда био је до 02.03.2020. год. до 11.00 часова.
Поступак отварања понуда спроведен је на адреси наручиоца Књажевачка гимназија
улица Карађорђева бр.16, канцеларија директора, истог дана, са почетком у 11.30 часова.
Записником бр.01-64/1-12 од 02.03.2020. год. је констатовано да су благовремено, до
истека рока за подношење понуда, тј. до дана 02.03.2020.године до 11.00 часова пристигле
понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:

Редни
Број под којим је
број
понуда заведена
1.
01-64/1-10 од
02.03.2020.г.

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

Час

„Stefani World Travel“
Ул.Светозара Милетића 4
02.03.2020.г. 09.45
21000 Нови Сад
2.
01-64/1-11 од
ДОО „Пера турс“ Зајечар
02.03.2020.г.
ул.Милоша Великог 3
02.03.2020.г. 10.45
19000 Зајечар
О поступку отварања понуда сачињен је записник бр.01-64/1-12 од 02.03.2020. год. који
је уручен присутним представницима понуђача.
Неблаговремених понуда није било.
Чланом 107. ст. 2. Закона о јавним набавкама предвиђено је да прихватљиве понуде
наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за
подношење понуде и конкурсној документацији.
Прихватљива понуда је у смислу чл. 3. ст. 1. тач. 33. ЗЈН, 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.
Обе понуде прихватљиве су,у смислу чл. 3. ст. 1. тач. 33. ЗЈН и без недостатака из
чл. 106. Закона.
У смислу чл. 85. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације
наручиоца, као критеријум за избор најповољније понуде одређена је најнижа
понуђена цена.
Применом наведеног критеријума, прихватљиве понуде рангиране су,као у табели у
прилогу :

Ред.
бр.
1.

2.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОНУЂАЧА И ПОНУЂЕНИХ ЦЕНА
за шестодневну екскурзију ученика 4. разреда
Назив понуђача
Цена по ученику
Цена по ученику
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
ДОО „Пера турс“ Зајечар
ул.Милоша Великог 3
32.125,00 динара
38.550,00 динара
19000 Зајечар
„Stefani World Travel“
Ул.Светозара Милетића 4
38.613,00 динара
39.990,00 динара
21000 Нови Сад

Након спроведене стручне оцене понуда и извршеног рангирања прихватљивих
понуда, применом критеријума за доделу уговора одређеног у конкурсној документацији,
најповољнија понуда је понуда понуђача ДОО„Пера турс“, са седиштем у Зајечару,
Милоша Великог 3. који је понудио најнижу цену од 32.125,00 динара без ПДВ-а по
ученику,због чега је одлучено као у диспозитиву одлуке под 1.
Чланом 112. ст. 1. ЗЈН предвиђено је да наручилац може закључити уговор о јавној
набавци,након доношења одлуке о додели уговора,односно одлуке о закључењу оквирног

споразума и ако у року предвиђеном овим законом није поднет захтев за заштиту права
или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен, због чега је одлучено као у
диспозитиву под 2.
Као у диспозитиву одлуке под 3. одлучено је у складу са чл. 108. ст. 5. ЗЈН.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке, у року од пет дана од дана њеног пријема, Наручиоцу се може
се поднети захтев за заштиту права понуђача,о коме одлучује републичка комисија,уз
уплату таксе на одређени рачун буџета РС, у износу од 60.000,оо дин. (чл. 156.ст.1.тач. 2.
ЗЈН )
Директор Наручиоца,
_________________
Жарко Цветковић

