
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
Наде Димић 4
11080 Земун - Београд 
Број: 01-353
Датум: 31.03.2017. 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. 01-150 од 17.02.2017. године и Извештаја комисије за спровођење поступка
јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 01-352 од 31.03.2017. године, директор 
Медицинскe школe „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд, доноси

О Д Л У К У 
о додели уговора

у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије, 
за потребе Медицинскe школe „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд

ЈН бр. 1.2.1/17

I – Додељује се уговор:

Партија бр. 1

 понуђачу: LUI TRAVEL DOO, Стевана Филиповића 115А, 11000 Београд, број 
понуде 75/2017 од 15.03.2017. године.

Партија бр. 2

 понуђачу: LUI TRAVEL DOO, Стевана Филиповића 115А, 11000 Београд, број 
понуде 75/2017 од 15.03.2017. године.

Партија бр. 3

 понуђачу: GRAND TOURS, Железничка 23 А, Нови Сад, број понуде 83/2017 од 
21.03.2017. године.

Партија бр. 4

 понуђачу: SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 Београд, 
број понуде 7/17 од 20.03.2017. године.



Образложење:

На основу Плана јавних набавки за 2017. годину, директор Медицинскe школe 
„Надежда Петровић“ из Земуна - Београд, донео је Одлуку о покретању отвореног поступка 
јавне набавке, заводни бр. 01-150 од 17.02.2017. године, за набавку услуга – извођење 
екскурзије, ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације 
путовања, ЈН бр. 1.2.1/17.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 
21.02.2017. 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, 23.03.2017. године до 10:30 часова, на адресу 
наручиоца приспелo je 5 (пет) понуда следећих понуђача:

Ред.
Бр.

Број и датум 
понуде

Назив или шифра понуђача Датум пријема Час 
пријема

1.
75/2017 

од 15.03.2017. год.
LUI TRAVEL DOO, Стевана 
Филиповића 115А, Београд

22.03.2017. год. 08:47

2.
83/2017 

од 21.03.2017. год.
GRAND TOURS, Железничка 23 А, 
Нови Сад

22.03.2017. год. 11:19

3.
22/2017

од 21.03.2017. год.

„ЛУКСИМ“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И 
УСЛУГЕ ДОО, ул. Војводе Степе 
353, Београд

22.03.2017. год. 11:20

4.
02-162 

од 22.03.2017. год.
„BEČEJPREVOZ“ DOO, Данила 
Киша 10, Бечеј

23.03.2017. год. 09:22

5.
7/17 

од 20.03.2017. год.
SONIC – TOURS, Булевар краља 
Александра 112, Београд 

23.03.2017. год. 10:15

Неблаговремених понуда није било.

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка
јавне набавке, одређена Решењем бр. 01-151 од 17.02.2017. године, сачинила је Записник о
отварању понуда бр. 01-319 од 23.03.2017. године, а затим је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом. 

                                                                                                                  
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 01-352 од 31.03.2017. године, Kомисија за

спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:

II - Подаци о јавној набавци:

1. Назив и адреса наручиоца: Медицинска школа „Надежда Петровић”, Наде Димић 4, 
11080 Земун - Београд.

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/17.



3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије за потребе
Медицинскe школe „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд, обликована у 4 (четири)
партије: 

 Партија број 1: Екскурзија за ученике I разредa;
 Партија број 2: Екскурзија за ученике II разреда;
 Партија број 3: Екскурзија за ученике III разредa; 
 Партија број 4: Екскурзија за ученике IV разредa.

4. Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања.

5. Ознака из Општег речника набавки: 63516000.

6. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

7. Подаци у финансијском плану за 2017. годину: конто – 423911.

8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 10.000.000,00 дин.:

 Партија број 1: Екскурзија за ученике I разредa.....................................500.000,00 дин.;
 Партија број 2: Екскурзија за ученике II разреда....................................500.000,00 дин.;
 Партија број 3: Екскурзија за ученике III разреда................................4.000.000,00 дин.;
 Партија број 4: Екскурзија за ученике IV разреда................................5.000.000,00 дин.

9. Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена.

10. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

 GRAND TOURS, Железничка 23 А, Нови Сад 

На основу члана 93. став 1. Закона наручилац може да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Дана 30.03.2017. године. понуђачу GRAND TOURS  из Новог Сада упућен је Захтев за 
додатним објашњењем број 01-344 од 30.03.2017. године, за партију бр. 3. Од понуђача је 
тражено да објасни да ли ће у Бечу вечера бити шведски сто или мени, с обзиром на то да је 
у плану и програму наведена вечера шведски сто, док је на предрезервацији наведена 
вечера – мени.  Као рок за достављање објашњења наведен је 31.03.2017. године до 13:00 
часова.

Дана 30.03.2017. понуђач је доставио објашњење у ком се наводи да је у питању 
техничка грешка у предрезервацији, те да је начин служења вечере у Бечу шведски сто. 
Понуђач је доставио и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у ком 
потврђује горе наведено, као и исправку резервације од стране партнера.

Комисија  је такође, приликом рачунске контроле понуде установила да су начињене 
рачунске грешке у  понуди понуђача GRAND TOURS  из Новог Сада, за партију бр. 4:



 Партија број 4: екскурзија за ученике IV разредa - укупно за 1 (једног) ученика 
(дин.) (вредност без ПДВ-а): уместо 25.646,66 треба да стоји 33.646,66; укупно за 
120 ученика (дин.) (вредност без ПДВ-а): уместо 3.077.599,20 треба да стоји 
4.037.599,2, укупно за 1 (једног) ученика (дин.) (вредност са ПДВ-ом): уместо 
26.980,00 треба да стоји 34.980,00; укупно за 120 ученика (дин.) (вредност са ПДВ-
ом): уместо 3.237.600,00 треба да стоји 4.197.600,00.

Исправка се врши и у Обрасцу VI- 5) Опис предмета набавке и у Поглављу VII –
Модел уговора, члан 4. (за партију број 4).

На основу члана 93. став  4. Закона наручилац може, уз сагласност понуђача, да 
изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном 
поступку отварања понуда.

Дана 30.03.2017. године понуђачу GRAND TOURS  из Новог Сада упућен је Захтев за 
сагласност са исправком рачунских грешака брoj 01-345 од 30.03.2017. године. Рок за 
достављање сагласности био је до 31.03.2017. године до 13:00 часова. Дана 30.03.2017. 
године понуђач је доставио сагласност са исправком рачунских грешака.

11. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и 
понуђене цене:

 „BEČEJPREVOZ“ DOO, Данила Киша 10, Бечеј

Понуђач није попунио обрасце структуре цене за партије бр. 1 и 2 у складу са 
упутством датим у конкурсној документацији, те наручилац није у могућности да утврди 
садржај понуде у погледу цене.

На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се за партије бр. 1 и 2 одбија 
као неприхватљива.

Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене: 

Ред.
бр.

Назив или шифра 
понуђача

Јединична цена по 
ученику 

без ПДВ-а (дин.)

Јединична цена по 
ученику

са ПДВ-ом (дин.)

1.

„BEČEJPREVOZ“ 
DOO, Данила Киша 
10, Бечеј

Партија 1:1.700,00
Партија 2: 1.622,73

Партија 1: 1.930,00
Партија 2: 1.870,00

Рок важења понуде: 90 (деведесет) 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.

12. Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без 
ПДВ-а (дин), после отварања понуда:



      Партија бр. 1:

1) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена………......…............................1.622,58 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.

  
2) SONIC – TOURS, Београд, понуђена цена .................................................. 1.690,00 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.

3) „ЛУКСИМ“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО, Београд, 
понуђена цена ..................................................................................................... 1.750,00 дин.

Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) 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 бр. 2:

1) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена………......…............................1.584,40 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.

  
2) SONIC – TOURS, Београд, понуђена цена ................................................. 1.591,67 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.

3) „ЛУКСИМ“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО, Београд, 
понуђена цена ..................................................................................................... 1.760,00 дин.

Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) 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 бр. 3:

1) GRAND TOURS, Нови Сад, понуђена цена .................................................. 23.256,66 ди

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) SONIC – TOURS, Београд, понуђена цена ................................................ 27.900,00 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.

Партија бр. 4:

1) SONIC – TOURS, Београд, понуђена цена ................................................ 25.200,00 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.

2) GRAND TOURS, Нови Сад, понуђена цена ................................................33.646,66 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.

Напомена: У записнику о отварању понуда бр. 01-319 од 23.03.2017. године начињена је 
техничка грешка, те је као цена без ПДВ-а понуђача SONIC – TOURS, Београд, за партију бр. 
4, уписан износ 24.300,00 динара. У понуди понуђача у обрасцу – опис предмета набавке, 
обрасцу структуре цене и моделу уговора за партију бр. 4, стоји износ 25.200,00 динара без 
ПДВ-а.

13. Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир 
Извештај о стручној оцени понуда бр. 01-352 од 31.03.2017. године.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда 
констатовала да су најповољније понуде следећих понуђача:

Партија бр. 1:



 LUI TRAVEL DOO, Стевана Филиповића 115А, 11000 Београд

Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике I разредa износи
1.622,58 динара без ПДВ-а и 1.760,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180
(стоосамдесет) 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 бр. 2:

 LUI TRAVEL DOO, Стевана Филиповића 115А, 11000 Београд

Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике II разредa износи 
1.584,40 динара без ПДВ-а и 1.685,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180
(стоосамдесет) 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 бр. 3:

 GRAND TOURS, Железничка 23 А, Нови Сад

Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике III разредa износи 
23.256,66 динара без ПДВ-а и 24.590,00 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 
(четдесетпет) 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 бр. 4:

 SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 Београд 

Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике IV разредa износи 
25.200,00 динара без ПДВ-а и 26.720,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 300
(триста) 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.

На основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона комисија за 
спровођење поступка јавне набавке предложила је наручиоцу да донесе Одлуку о додели
уговора наведеним понуђачима.





		МЕДИЦИНСКА ШКОЛА


„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“


Наде Димић 4


11080 Земун - Београд 

Број: 01-353

Датум: 31.03.2017. 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. 01-150 од 17.02.2017. године и Извештаја комисије за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 01-352 од 31.03.2017. године, директор Медицинскe школe „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд, доноси

О Д Л У К У 

о додели уговора

у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије, 

за потребе Медицинскe школe „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд

ЈН бр. 1.2.1/17

I – Додељује се уговор:

Партија бр. 1


· понуђачу: LUI TRAVEL DOO, Стевана Филиповића 115А, 11000 Београд, број понуде 75/2017 од 15.03.2017. године.


Партија бр. 2

· понуђачу: LUI TRAVEL DOO, Стевана Филиповића 115А, 11000 Београд, број понуде 75/2017 од 15.03.2017. године.


Партија бр. 3

· понуђачу: GRAND TOURS, Железничка 23 А, Нови Сад, број понуде 83/2017 од 21.03.2017. године.

Партија бр. 4


· понуђачу: SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 Београд, број понуде 7/17 од 20.03.2017. године.

Образложење:


На основу Плана јавних набавки за 2017. годину, директор Медицинскe школe „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд,  донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, заводни бр. 01-150 од 17.02.2017. године, за набавку услуга – извођење екскурзије, ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.1/17. 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 21.02.2017. 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, 23.03.2017. године до 10:30 часова, на адресу наручиоца приспелo je 5 (пет) понуда следећих понуђача:

		Ред.

Бр.

		Број и датум понуде

		Назив или шифра понуђача




		Датум пријема




		Час пријема



		1.

		75/2017 

од 15.03.2017. год.

		LUI TRAVEL DOO, Стевана Филиповића 115А, Београд

		22.03.2017. год.

		08:47



		2.

		83/2017 

од 21.03.2017. год.

		GRAND TOURS, Железничка 23 А, Нови Сад

		22.03.2017. год.

		11:19



		3.

		22/2017

 од 21.03.2017. год.

		„ЛУКСИМ“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО, ул. Војводе Степе 353, Београд

		22.03.2017. год.

		11:20



		4.

		02-162 

од 22.03.2017. год.

		„BEČEJPREVOZ“ DOO, Данила Киша 10, Бечеј

		23.03.2017. год.

		09:22



		5.

		7/17 

од 20.03.2017. год.

		SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, Београд 

		23.03.2017. год.

		10:15





Неблаговремених понуда није било.


Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 01-151 од 17.02.2017. године, сачинила је Записник о отварању понуда бр. 01-319 од 23.03.2017. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 01-352 од 31.03.2017. године, Kомисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:

II - Подаци о јавној набавци:

1. Назив и адреса наручиоца: Медицинска школа „Надежда Петровић”, Наде Димић 4, 11080 Земун - Београд.

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/17.

3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије за потребе Медицинскe школe „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд, обликована у 4 (четири) партије: 

· Партија број 1: Екскурзија за ученике I разредa;


· Партија број 2: Екскурзија за ученике II разреда;


· Партија број 3: Екскурзија за ученике III разредa; 


· Партија број 4: Екскурзија за ученике IV разредa.

4. Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања.

5. Ознака из Општег речника набавки: 63516000.

6. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 

7. Подаци у финансијском плану за 2017. годину: конто – 423911.

8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 10.000.000,00 дин.:

· Партија број 1: Екскурзија за ученике I разредa.....................................500.000,00 дин.;

· Партија број 2: Екскурзија за ученике II разреда....................................500.000,00 дин.;

· Партија број 3: Екскурзија за ученике III разреда................................4.000.000,00 дин.;

· Партија број 4: Екскурзија за ученике IV разреда................................5.000.000,00 дин.

9. Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена.

10. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

· GRAND TOURS, Железничка 23 А, Нови Сад 

На основу члана 93. став 1. Закона наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Дана 30.03.2017. године. понуђачу GRAND TOURS  из Новог Сада упућен је Захтев за додатним објашњењем број 01-344 од 30.03.2017. године, за партију бр. 3. Од понуђача је тражено да објасни да ли ће у Бечу вечера бити шведски сто или мени, с обзиром на то да је у плану и програму наведена вечера шведски сто, док је на предрезервацији наведена вечера – мени.  Као рок за достављање објашњења наведен је 31.03.2017. године до 13:00 часова.


Дана 30.03.2017. понуђач је доставио објашњење у ком се наводи да је у питању техничка грешка у предрезервацији, те да је начин служења вечере у Бечу шведски сто. Понуђач је доставио и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у ком потврђује горе наведено, као и исправку резервације од стране партнера.


Комисија  је такође, приликом рачунске контроле понуде установила да су начињене рачунске грешке у  понуди понуђача GRAND TOURS  из Новог Сада, за партију бр. 4:


· Партија број 4: екскурзија за ученике IV разредa - укупно за 1 (једног) ученика (дин.) (вредност без ПДВ-а): уместо 25.646,66 треба да стоји 33.646,66; укупно за 120 ученика (дин.) (вредност без ПДВ-а): уместо 3.077.599,20 треба да стоји 4.037.599,2, укупно за 1 (једног) ученика (дин.) (вредност са ПДВ-ом): уместо 26.980,00 треба да стоји 34.980,00; укупно за 120 ученика (дин.) (вредност са ПДВ-ом): уместо 3.237.600,00 треба да стоји 4.197.600,00.

Исправка се врши и у Обрасцу VI- 5) Опис предмета набавке и у Поглављу VII – Модел уговора, члан 4. (за партију број 4).


На основу члана 93. став  4. Закона наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.



Дана 30.03.2017. године понуђачу GRAND TOURS  из Новог Сада упућен је Захтев за сагласност са исправком рачунских грешака брoj 01-345 од 30.03.2017. године. Рок за достављање сагласности био је до 31.03.2017. године до 13:00 часова. Дана 30.03.2017. године понуђач је доставио сагласност са исправком рачунских грешака.

11. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:


· „BEČEJPREVOZ“ DOO, Данила Киша 10, Бечеј

Понуђач није попунио обрасце структуре цене за партије бр. 1 и 2 у складу са упутством датим у конкурсној документацији, те наручилац није у могућности да утврди садржај понуде у погледу цене.

На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се за партије бр. 1 и 2 одбија као неприхватљива.


Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене: 


		Ред.


бр.

		Назив или шифра понуђача

		Јединична цена по ученику 

без ПДВ-а (дин.)

		Јединична цена по ученику

са ПДВ-ом (дин.)



		1. 

		„BEČEJPREVOZ“ DOO, Данила Киша 10, Бечеј




		Партија 1:1.700,00


Партија 2: 1.622,73

		Партија 1: 1.930,00


Партија 2: 1.870,00





Рок важења понуде: 90 (деведесет) 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.


12. Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

      Партија бр. 1:

1) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена………......…............................1.622,58 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.

2) SONIC – TOURS, Београд, понуђена цена .................................................. 1.690,00 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.


3) „ЛУКСИМ“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО, Београд, понуђена цена ..................................................................................................... 1.750,00 дин.

Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) 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 бр. 2:

1) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена………......…............................1.584,40 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.

2) SONIC – TOURS, Београд, понуђена цена ................................................. 1.591,67 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.


3) „ЛУКСИМ“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО, Београд, понуђена цена ..................................................................................................... 1.760,00 дин.

Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) 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 бр. 3:

1) GRAND TOURS, Нови Сад, понуђена цена .................................................. 23.256,66 ди

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) SONIC – TOURS, Београд, понуђена цена ................................................ 27.900,00 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.

Партија бр. 4:


1) SONIC – TOURS, Београд, понуђена цена ................................................ 25.200,00 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.

2) GRAND TOURS, Нови Сад, понуђена цена ................................................33.646,66 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.


Напомена: У записнику о отварању понуда бр. 01-319 од 23.03.2017. године начињена је техничка грешка, те је као цена без ПДВ-а понуђача SONIC – TOURS, Београд, за партију бр. 4, уписан износ 24.300,00 динара. У понуди понуђача у обрасцу – опис предмета набавке, обрасцу структуре цене и моделу уговора за партију бр. 4, стоји износ 25.200,00 динара без ПДВ-а.

13. Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 01-352 од 31.03.2017. године.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовала да су најповољније понуде следећих понуђача:

Партија бр. 1:


· LUI TRAVEL DOO, Стевана Филиповића 115А, 11000 Београд

Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике I разредa износи 1.622,58 динара без ПДВ-а и 1.760,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180 (стоосамдесет) 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 бр. 2:

· LUI TRAVEL DOO, Стевана Филиповића 115А, 11000 Београд

Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике II разредa износи 1.584,40 динара без ПДВ-а и 1.685,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180 (стоосамдесет) 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 бр. 3:

· GRAND TOURS, Железничка 23 А, Нови Сад

Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике III разредa износи 23.256,66 динара без ПДВ-а и 24.590,00 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 (четдесетпет) 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 бр. 4:

· SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 Београд 

Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике IV разредa износи 25.200,00 динара без ПДВ-а и 26.720,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 300 (триста) 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.


На основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона комисија за спровођење поступка јавне набавке предложила је наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора наведеним понуђачима.





PAGE  



