СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА С О М Б О Р
Сомбор, Трг цара Лазара бр.4
Број: ЈНМВ 01/2019.IV
Дана: 13.03.2019.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12 и др,)
и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.01 /2019.-ИЗВ од 08.03.2018.године, доноси се

ОДЛУКА
о додели уговора
У јавној набавци услуга – МАТУРСКА ЕКСУРЗИЈА бр.ЈНМВ 01/2019, бира се као најповољнија
понуда понуђача ''Гранд тоурс'', доо, Нови Сад заведена код наручиоца под бр.01-01/2019. од
07.03.2019.године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о
јавној набавци предметних услуга.
Образложење
На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 01/2019. II од 19.02.2019.
године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци услуга у поступку јавне набавке
мале вредности, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 124/12 и др,).
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
Назив наручиоца: Средња техничка школа Сомбор
Адреса наручиоца: Сомбор, Трг цара Лазара бр.4
Редни број јавне набавке: ЈНМВ 01/2019.
Предмет ЈН је набавка услуга и то: МАТУРСКА ЕКСУРЗИЈА
Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности
Подаци о ЈН из плана набавки:
Средства за реализацију ЈНМВ у укупном износу од 3.500.000,00 динара укупно, се
обезбеђују из родитељског динара, конто 423911:
7.
Процењена вредност ЈН је: 3.500.000,00 динара.
8.
Критеријум избора најповољније понуде: економски најповољнија понуда.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
У складу са чл.39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку јавне
набавке мале вредности бр.ЈНМВ 01/2019. је дана 27.02.2019. године, објављен на Порталу
јавних набавки и интернет адреси наручиоца www.tehnickaso.edu.rs.
Рок за достављање понуда утврђен позивом за достављање понуда је закључно са
07.03.2019.године до 12.00 часова.
2.Приспеле понуде понуђача:Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према
редоследу пријема:
Р.
бр.
1.

Број под којим је понуда
заведена
01-01/2019.

2.

02-01/2019.

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
''Гранд тоурс'', доо, Нови Сад
SKL company, доо, Stephany World travel Нови
Сад

Датум
пријема
07.03.2019.

Час
пријема
10.05

07.03.2019.

11.35

Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда,
07.03.2019. године са почетком у 13,00 часова, а окончан је истог дана у 13,30 часова.
Отварању понуда присуствовала је Никица Велнес, овлашћена представница понуђача
SKL company, доо, Stephany World travel Нови Сад а иста је преузела записник, одмах након
окончања поступка отварања понуда.
3.
Преглед и оцена понуда:После отварања понуда Комисија је дана 08.03.2019. године,
извршила детаљан преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће:
3.а. Неисправне, односно некомплетне понуде : Нема
3.б. Исправне и прихватљиве понуде су:Наведене понуде у потпуности испуњавају све
услове из Закона о јавним набавкама, и Конкурсне документације.
4.Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума економски
најповољније понуде, извршено је рангирање исправних, одговарајућих и прихватљивих
понуда.
Елементи критеријума за избор најповољније понуде су најповољнија укупна цена
екскурзије по ученику и највећи број гратис места.
УКУПНА
ПОНУЂЕНА
ЦЕНА ПО
УЧЕНИКУ

БРОЈ
ГРАТИСА
ЗА
УЧЕНИКЕ

БРОЈ
ГРАТИСА ЗА
ОСТАЛЕ

ПРОЦЕНА

РОК
ВАЖЕ
ЊА
ПОНУД
Е

Најповољнија
понуда

45 дана

Ред.
Бр.

ПОНУЂАЧ

БРОЈ
ПОНУДЕ

1.

''Гранд Тоурс'' доо
из Новог Сада

01-01/2019.
од
07.03.2019.

199 евра или
23.492.00 дин

На 20
ученика по
1 место

8

2.

SKL company, доо,
Stephany World
travel Нови Сад

03-02/2018.
од
22.02.2018.

25.697,00.

На 15
ученика по
1 место

8

45 дана

5.
Предлог комисије за јавну набавку:На основу члана 108. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/12 и др.), а у складу са стручном оценом понуда
и извршеним рангирањем исправних/одговарајућих и прихватљивих понуда по критеријуму
економски најповољније понуде, предлаже се овлашћеном лицу Наручиоца доношење одлуке о
додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци услуга – МАТУРСКА ЕКСУРЗИЈА на
релацији Сомбор-Беч-Сомбор, са понуђачем ''Гранд Тоурс'' доо из Новог Сада, чија је понуда
бр. 01-01/2019. од 07.03.2019. године, оцењена као комплетна и наjповољнија у поступку јавне
набавке мале вредности.
Директор школе, као одговорно лице Наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавне
набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео ову Одлуку о
додели уговора.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од
дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, а предаје наручиоцу.
В.д. директор-а
________________
Сузана Вукићевић

