ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1–
екскурзија за ученике од првог до четвртог разреда

Број: 797
Датум: 04.10.2019.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље: Закон), члана 42. Правилника о поступку
набавке унутар ОШ „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча, доноси се
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у отвореном поступку набавке услуге – Екскурзија и наставе у природи Основне школе „
Милорад Мића Марковић “ Мала Иванча бр. 2/19
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „Балканик“ ДОО , са седиштем у Ваљеву , чија је понуда код
наручиоца заведена под бројем: 791 од 30.9.2019. године оцењена као најповољнија.
Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 780 од 30.9.2019. године који је сачинила Комисија за
јавну набавку образована решењем број: 753 од 18.9.2019.године.
Образложење
Наручилац је донео Одлуку број 752 од 18.9.2019. године о покретању поступка јавне набавке број
2/19.
Позив за подношење понуде објављен је дана 18.9.2019.године..
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 793
од 30.9.2019. године, Комисија за набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о
стручној оцени понуда број: 794 од 01.10.2019. године који је наручилац усвојио.
1. Предмет јавне набавке су услуге – Ексурзија и настава у природи Основне школе
Мића Марковић “ Мала Иванча бр. 2/19

„Милорад

2. Набавка услуга је евидентирана под редним бројем 2 за 2019. годину.
3. Процењена вредност предметне набавке износи 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.
4. Средства за плаћање ове јавне набавке су обезбеђена из родитељског динара , а набавка је
предвиђена у Плану набавки за 2019.годину бр. 3. 2019. године у Табели 3 у делу првом делу,
"ЈАВНЕ НАБАВКЕ - УСЛУГЕ
5. Одступања од плана набавки са образложењем: нема.
6. Разлози и околности које оправдавају примену поступка (ако је спроведен поступак који није
отворен или рестриктивни поступак): нема.
7. Основни подаци о наручиоцу са којим се поступак набавке спроводи заједно у складу са чланом
50. Закона: самостално.
8. Основни подаци о понуђачима
У поступку набавке учествовала су 3 следећа понуђача:
1.

Р.
бр.
1.

Број под којим је понуда
заведена
788

Назив и седиште
понуђача/шифра понуђача
КОНДОР ТИС ДОО
ЛОЗНИЦА

Датум пријема
27.09.2019

Час пријема
11:20

Понуда поднета: самостално.
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: /динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: /динара
Рок важења понуде:/
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема
Елементи критеријума који се могу нумерички исказати:
Уочени недостаци у понуди: нема понуде за ову партију екскурзије за ученике од првог до
четвртог разреда.

2.
Р. бр.

Број под којим је понуда
Назив и седиште
Датум пријема Час пријема
заведена
понуђача/шифра понуђача
2.
791
„Балканик“ ДОО Ваљево
30.9.2019.год.
10:45
Понуда поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1.537,00динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1.845,00,00динара
Рок важења понуде: 180 дана од отварања понуде.
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема
Елементи критеријума који се могу нумерички исказати: 1 гратис на 15 плативих у 3 месечне рате.
Уочени недостаци у понуди: нема
3.
Р. бр.
3.

Број под којим је понуда
заведена
792

Назив и седиште
понуђача/шифра понуђача
Центар дечијих летовалишта
и опоравишта Београд

Датум пријема

Час пријема

30.09.2019.

11:45

Понуда поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: /динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:/ динара
Рок важења понуде: /
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема
Елементи критеријума који се могу нумерички исказати:
Уочени недостаци у понуди:нема понуде за ову партију екскурзије за ученике од првог до четвртог
разреда.

9. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда-нема.
10. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је
утврђена та цена: није.
11. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора, односно за оцењивање понуде су:"економски најповољнија понуда,
односно најнижа понуђена цена и рок важења понуде“.
Пример: Уколико је критеријум "економски најповољнија понуда"
Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда применом критеријума "економски
најповољнија понуда", вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената критеријума и
пондера одређених за те елементе критеријума:

Максималан број пондера је 100.
Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, биће
рангиране за сваки елеменат критеријума односно за сваки елемент критеријума биће формирана
ранг листа. Коначна ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу
сваког појединачног елемента критеријума. Понуда понуђача која у збиру има највећи број пондера
се сматра најповолјнијом понудом и том понуђачу ће се доделити уговор.
12. Начин примене методологије за доделу пондера: Бодовање на основу наведених критеријума.
РАНГ ЛИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 1-2:
Р. бр.
1.
2.
3.

Назив понуђача
КОНДОР ТИС ДОО ЛОЗНИЦА
„Балканик“ ДОО Ваљево
Центар дечијих летовалишта и опоравишта Београд

Број пондера
0
100
0

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Коначна ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера добијених на основу сваког
појединачног елемента критеријума.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
Р. бр.
1.
2.
3.

Назив понуђача
„Балканик“ ДОО Ваљево
КОНДОР ТИС ДОО ЛОЗНИЦА
Центар дечијих летовалишта и опоравишта Београ

Број пондера
100
0
0

13. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за набавку констатује да је понуда понуђача „Балканик“ ДОО , са седиштем у Ваљеву- , код
наручиоца заведена под бројем: 791 од 30.9.2019 године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и
најповољнија, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор за екскурзију од првог до четвртог
разреда.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 8 дана од дана њеног
пријема.

Доставити:
- свим понуђачима у року од три дана од дана
доношења

ПОТПИС ОДГОВОРНИХ ЛИЦА
1.Драгана Марковић _________________
2.Јасмина Пантелић_____________________
3.Милица Будимкић (замена за Драгану Кретић)
_________________________________

4. Гордана Косанић _______________________

