ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“
Гоце Делчева 41
11070 Београд
Број: 174
Датум: 29.03.2017. 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 отвореног поступка
јавне набавке бр. 64 од 13.02.2017. године и Извештаја комисије за спровођење поступка
јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 173 од 29.03.2017. године, директор Девете
гимназије „Михаило Петровић Алас“ из Београда, доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора
у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије,
за потребе Девете гимназије „Михаило Петровић Алас“ из Београда
ЈН бр. 1.2.1/17
Партије брoj 1, 3 и 4
I – Додељује се уговор:
Партија број 1


понуђачу: ФАНТАСТ ТОУРИСТ ДОО, Јеврејска 8, 21000 Нови Сад, број понуде
151 од 15.03.2017. године.

Партија број 3


понуђачу: ФАНТАСТ ТОУРИСТ ДОО, Јеврејска 8, 21000 Нови Сад, број понуде
151 од 15.03.2017. године.

Партија број 4


понуђачу: ФАНТАСТ ТОУРИСТ ДОО, Јеврејска 8, 21000 Нови Сад, број понуде
151 од 15.03.2017. године.
Образложење:

На основу Плана јавних набавки за 2017. годину, директор Девете гимназије „Михаило
Петровић Алас“ из Београда, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке, заводни
број 64 од 13.02.2017. године, за набавку услуга – извођење екскурзије, ознака и назив из
Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.1/17.

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана
20.02.2017. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца. Позив за подношење
понуда послат је на објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база
прописа.
До истека рока за подношење понуда, 22.03.2017. године до 11:30 часова, на адресу
наручиоца приспеле су 3 (три) понуде следећих понуђача:

Ред.
бр.
1.
2.
3.

Број и датум
понуде
01, 03
од 15.03.2017. год.
151
од 15.03.2017. год.
21
од 20.03.2017. год.

Назив или шифра понуђача
„СИП ПРОМ“ доо, Краљице
Наталије 23, Београд
ФАНТАСТ ТОУРИСТ ДОО,
Јеврејска 8, Нови Сад
MODENA TRAVEL d.o.o., Трг
слободе 4, Нови Сад

Датум пријема

Час
пријема

22.03.2017.

10:40

22.03.2017.

11:10

22.03.2017.

11:10

Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне
набавке, одређена Решењем бр. 65 од 13.02.2017. године, сачинила је Записник о отварању
понуда бр. 145 од 22.03.2017. године, а затим су приступила стручној оцени понуда и
сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда број 173 од 29.03.2017. године, комисија за
спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:
II - Подаци о јавној набавци:
1. Назив и адреса наручиоца: Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“, Гоце
Делчева 41, 11070 Београд.
2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/17.
3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије.
4. Ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације
путовања.
5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
6. Подаци у финансијском плану за 2017. годину: конто – 423911.
7. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 24.219.000,00 дин.
 Партија број 1: Екскурзија за ученике I разредa.....................................1.955.000,00 дин.
 Партија број 2: Студијско путовање за ученике II разреда.....................4.324.000,00 дин.

 Партија број 3: Екскурзија за ученике III разреда...................................8.970.000,00 дин.
 Партија број 4: Екскурзија за ученике IV разреда.................................. 8.970.000,00 дин.
8. Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена.
9. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и
понуђене цене:
 „СИП ПРОМ“ доо, Краљице Наталије 23, Београд
Понуђач је за партију број 3 као датум извршења услуге навео: 19.09.2017. –
25.09.2017., што није у складу са захтевом из конкурсне документације (конкурсном
документацијом је као време извршења наведено: од 23.09. до 29.09.2017. године).
На основу члана 106. став 1. тачка 2) и 5) Закона понуда се за партију број 3
одбија као неприхватљива.

 MODENA TRAVEL d.o.o., Трг слободе 4, Нови Сад
Понуђач је у плану и програму за партију број 3 навео следеће: „смештај у хотелима
са 4* на бази 2 полупансиона у Лептокарији (шведски сто доручак, класична вечера), 3
полупансиона на Глифади (шведски сто доручак, класична вечера), 1 полупансиона у
Каламбаки (шведски сто доручак, класична вечера)...“
Конкурсном документацијом је тражено следеће: „Смештај у хотелу у Лептокарији са
минимум 4 звездице сви ученици у једном хотелу на бази два полупансиона (доручак и
вечера: шведски сто), смештај у Глифади у хотелима са минимум 3 звездице на бази три
полупансиона (доручак и вечера: шведски сто), смештај у хотелу у Каламбаки са минимум
3 звездице на бази једног полупансиона (доручак и вечера: шведски сто)“.
Из свега горе наведеног, произилази да понуђач није испунио захтеве из конкурсне
документације с обзиром на то да је истом захтеван шведски сто и за доручак и вечеру, а
понуђач је понудио шведски сто за доручак и класичну вечеру.
Понуђач је у плану и програму за партију број 4 навео следеће: „смештај у хотелу са
3*** на бази 3 полупансиона у околини Рима (слани и слатки доручак, класична вечера),
3*** на бази 1 полупансиона у Лидо ди Језолу (слани и слатки доручак, класична вечера),
1 полупансиона у Бусоленгу (шведски сто доручак, класична вечера), 1 полупансион у
Монтекатини терме (слани и слатки доручак, класична вечера)...“
Конкурсном документацијом је тражено следеће: „Смештај у хотелу у Бусоленгу са
минимум 3 звездице на бази једног полупансиона (доручак шведски сто и класична вечера) –
сви ученици у једном хотелу, смештај у хотелу до 45 км од центра Рима (Трг Венеција) са
минимум 3 звездице на бази три полупансиона (доручак шведски сто и класична вечера) –
сви ученици у једном хотелу, смештај у хотелу у Лиду ди Језолу са минимум 3 звездице на
бази једног полупансиона (доручак шведски сто и класична вечера), смештај у хотелу у
Монтекатинију са минимум 3 звездице на бази једног полупансиона (доручак шведски сто и
класична вечера)“.

Из свега горе наведеног произилази да понуђач није испунио захтеве из конкурсне
документације с обзиром на то да је истом захтеван доручак шведски сто и класична вечера
у свим хотелима, а понуђач је за хотеле у околини Рима, у Лидо ди Језолу и Монтекатини
терме понудио слани и слатки доручак, класична вечера.
На основу члана 106. став 1. тачке 2) и 5) Закона понуда се за партије број 3 и 4
одбија као неприхватљива.
Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене:
Ред.
бр.
1.

2.

Назив или шифра
понуђача
„СИП ПРОМ“ доо,
Краљице Наталије
23, Београд
MODENA TRAVEL
d.o.o., Трг слободе
4, Нови Сад

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

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

Партија број 3: 37.475,00

Партија број 3: 39.990,00

Партија број 3: 37.502,50
Партија број 4: 35.437,00

Партија број 3:38.950,00
Партија број 4: 37.200,00

10. Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без
ПДВ-а (дин), после отварања понуда:
Партија број 1:
1) ФАНТАСТ ТОУРИСТ ДОО, Нови Сад, понуђена цена………........…......6.480,00 дин.
Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.
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.
2) MODENA TRAVEL d.o.o., Нови Сад, понуђена цена ...................................6.630,00 дин.
Рок важења понуде: 300 (триста) дана.
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.
3) „СИП ПРОМ“ доо, Београд, понуђена цена ................................................7.045,00 дин.
Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана.
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.

Партија број 3:
1) ФАНТАСТ ТОУРИСТ ДОО, Нови Сад, понуђена цена………......…........ 36.756,00 дин.
Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.
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.
Партија број 4:
1) ФАНТАСТ ТОУРИСТ ДОО, Нови Сад, понуђена цена………......…........ 34.390,00 дин.
Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.
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.
11. Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир
Извештај о стручној оцени понуда бр. 173 од 29.03.2017. године.
Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда
констатовала да су најповољније понуде следећих понуђача:
Партија број 1:
 ФАНТАСТ ТОУРИСТ ДОО, Јеврејска 8, 21000 Нови Сад
Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике I разредa износи
6.480,00 динара без ПДВ-а и 6.940,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 60 (шездесет)
дана 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.
Партија број 3:
 ФАНТАСТ ТОУРИСТ ДОО, Јеврејска 8, 21000 Нови Сад
Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике III разредa износи
36.756,00 динара без ПДВ-а и 38.740,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 60
(шездесет) дана 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.

