Средња медицинска школа
„Др Ружица Рип“ Сомбор
Подгоричка бр.9
Број: 06-611/ 386
Датум: 17.03.2017.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. број 06-611/342 од
09.03.2017. године (у даљем тексту: Извештај комисије), доноси се

ОДЛУКА
О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 01/2017
У јавној набавци услуге МАТУРСКА ЕКСУРЗИЈА, ЈН број 01/2017, бира се као
најповољнија заједничка понуда понуђача „MODENA TRAVEL DOO“ Нови Сад, Трг
слободе 4 и „GRAND TOURS DOO“, Нови Сад, Железничка 23а, заведена код понуђача
под бројем 06-611/339 од 09.03.2017. године, са којимa ће се у складу са прихваћеним
моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметне услуге.
Образложење
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 06611/123 од 06.02.2017. године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци
услуга у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама.
I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
- Назив и адреса наручиоца: Средња медицинска школа „Др Ружица Рип“ Сомбор,
Подгоричка 9.
- Редни број јавне набавке: 01/2017.
- Предмет ЈН: набавка услуге извођења матурске екскурзије за шк. 2017/2018. г.
- Назив и ознака из општег речника набавки: „услуге oрганизације путовања
63516000“.
- Процењена вредност набавке укупно и за сваку партију: Јавна набавка није
обликована по партијама. Процењена вредност јавне набавке је 4.937.562,00
динара без ПДВ-а.
- Критеријум избора најповољније понуде: Економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума за избор најповољније понуде су:
1) ЦЕНА - 70 пондера
2) БРОЈ И КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНИХ КАДРОВА 20 пондера
3) КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНОГ ПРЕВОЗНИКА - 10 пондера
Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан број пондера, а
при томе су најбоље (са највећим укупним бројем пондера), као најповољнија ће бити
изабрана понуда понуђача који има већи број пондера за елемент цена.
Уколико и у наведеном случају две или више понуда имају на крају оцене исти
број поиндера биће изабрана понуда која је прва достављена Наручиоцу.
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II - ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1. У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у
поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2017 је дана 20.02.2017. године објављен
на Порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца, а истовремено је позив упућен
путем e-maila, следећим потенцијалним понуђачима: „Euro line“ доо Сомбор, Ђуре
Даничића 9а; „Grandtours“ доо Нови Сад, Железничка 23а; „Modena Travel“ дoo Нови
Сад, Краља Александра 9.
Дана 24.02.2017. године објављене су прве измене и допуне конкурсне документације,
а дана 27.02.2017. друге измене и допуне конкурсне документације.
Рок за достављање понуда утврђен позивом за достављање понуда је закључно са
09.03.2017. године до 13.30 часова.
2. Приспеле понуде понуђача: Комисија задужена за спровођење јавне набавке је
констатовала да je на адресу Наручиоца благовремено, односно до 09.03.2017. године до
13,30 часова приспелa заједничка понуда понуђача: „MODENA TRAVEL DOO“ Нови
Сад и понуђача „GRAND TOURS DOO“ Нови Сад (споразум од дана 07.03.2017. године),
број под којим је понуда заведена код Наручиоца 06-611/339 од 09.03.2017, датум и час
пријема 09.03.2017. у 12.15 сати. Комисија је констатовала да неблаговремених понуда
није било.
3. Преглед и оцена понуда: Поступак отварања понуда спроведен је по истеку рока за
достављање понуда, дана 09.03.2017. године са почетком у 14,00 часова, а окончан је
истог дана у 14.53 часова. Отварању понуда присуствовао је овлашћени представник
понуђача „MODENA TRAVEL DOO“ Нови Сад: Саша Куруц (овлашћење бр. 5/17
издато дана 30.01.2017. године), који није имао примедби на Записник о отварању
понуда, потписао је Записник о отварању понуда и преузео фотокопију истог.
После отварања понуда Комисија је дана 09.03.2017. године са почетком у 15.00
часова извршила детаљан преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће:
- неисправне/неодговарајуће и неприхватљиве понуде - НИЈЕ БИЛО
- одговарајућа и прихватљива понуда је Заједничка понуда понуђача „MODENA
TRAVEL DOO“ Нови Сад, Трг слободе 4 и „GRAND TOURS DOO“ Нови Сад,
Железничка 23а, понуда дел. број 06-611/339 од 09.03.2017. године. Наведена понуда у
потпуности испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације.
Ред.
Бр.

ПОНУЂАЧ

Број
понуде

Укупна цена по
ученику без
ПДВ-а:

Укупна цена по
ученику са
ПДВ-ом

1.

„MODENA TRAVEL DOO“
Нови Сад и
„GRAND TOURS DOO“
Нови Сад

06-611/
339

260 €

270 €

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена из тих
понуда: Наручилац није одбио ни једну понуду.
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5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење –
начин на који је утврђена та цена: Наручилац није одбио ни једну понуду.
6. Рангирање исправних и прихватљивих понуда: На основу свеобухватне и стручне
оцене понуда, а како је Наручилац благовремено запримио само једну понуду, која је
одговарајућа и прихватљива, која не ограничава нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке, Комисија
није приступила рангирању понуда.
7. Назив понуђача ком се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача:
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда број ЈН 01/2017 дел. број
06-611/342 од 09.03.2017. године Уговор о јавној набавци матурске екскурзије за школску
2017/2018 годину додељује се заједничкој понуди понуђача „MODENA TRAVEL DOO“
Нови Сад, Трг слободе 4 и „GRAND TOURS DOO“, Нови Сад, Железничка 23а, понуда
дел. број 06-611/339 од 09.03.2017. г.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи
уговор са понуђачем у вези предмета ове јавне набавке, односно да раскине уговор, из
разлога предвиђених Правилником о плану и програму образовања и васпитања за
заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Сл. гласник РС“ – „Просветни
гласник“ бр. 4/1991 ... 3/2015), у коме је у одељку „Услови за извођење екскурзије“
предвиђено да се екскурзија организује и изводи, по правилу за најмање 60% ученика
истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Ако нису
испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије. Најмање
60% ученика истог разреда је, према садашњем броју ученика, 92 ученика.
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.
Директор школе
_____________________________
Мр Радојка Поткоњак
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