ЈНМВ 05/2019
Медицинска школа ''Др Андра Јовановић''
Адреса

Ул. Цара Душана бр. 9

Место

Шабац

Број

22/2-100

Датум

од 15. 11. 2019. год.

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), доноси се
ОДЛУКА
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
редни број ЈНМВ 05/19
– извођење екскурзије другог разреда за школску 2019/2020. годину

1.

Уговор о јавној набавци услуга – извођење екскурзије другог разреда
за школску 2019/2020. годину, спроведеној у поступку јавне набавке мале
вредности сагласно члану 39а Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), редни број 05/19, додељује се
К.Д. ''Венера'' Шабац,
Шабац, ул. Карађорђева бр 73
ПИБ:100081413,
матични број:07408927
понуда број 22/2-97 од 15. 11. 2019. године

2.

Уговором са изабраним понуђачем из става 1. ове одлуке утврдиће се услови
извођења услуге реализације екскурзије другог разреда за школску 2019/2020.
годину у свему према понуди са следећим елементима:
-

Јединична цена по ученику без ПДВ-а (дин.): 9.733,33 динара
Време реализације : 22. 05. 2020. до 24. 05. 2020. год.;
Понуђач пружа услугу аутобусима до три године старости
Понуђач пружа услугу смештаја у хотелу са две звездице;
Рок важења понуде: 240 дана од дана отварања понуда.
Образложење

Наручилац је дана 04. 11. 2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке за набавку мале вредности услуга – извођење екскурзије другог разреда за
школску 2019/2020. годину, дел. бр. 22/2-84, редни број јавне набавке 05/19

Решењем број 22/2-85 од 04. 11. 2019. год. образована је Комисија за јавну набавку са
задатком да изради конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене и
допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са
припремањем понуда, отвори, прегледа, оцени и рангира понуде, сачини писани
извештај о стручној оцени понуда, припреми предлог одлуке о додели уговора и
предузима друге радње у поступку.
Предметна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности сагласно
члану 39а Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и
68/2015), без обзира на процењену вредност набавке.
Позив за подношење понуда објављен је истовремено са конкурсном документацијом
дана 07. 11. 2019. године на Порталу јавних набавки, и на интернет страници
наручиоца.
1) Укупан број поднетих понуда: једна
Поступак отварања понуда спроведен је дана 15. 11. 2019. године, у просторијама
наручиоца Медицинске школе ''Др Андра Јовановић'', Шабац, ул. Цара Душана бр. 9, у
11,00 часова. Записником је констатовано да је благовремено, до истека рока за
подношење понуда дана 15. 11. 2019. године до 10,00 часова пристигла 1 (једна) понуда
следећег понуђача:
Назив/име понуђача

1

Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
К.Д. ''Венера'' Шабац

/

3) Неблаговремених понуда није било.
4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
понуда заведена
/

Подносилац
понуде

Разлози за
одбијање понуде

Понуђена цена

/

/

/

5) Рачунска исправност понуда
Рачунски исправна понуда.
6) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда,
бодовањем према следећим критеријумима:
1) понуђена цена – 40 пондера;
2) квалитет услуге превоза – 30 пондера.
3) квалитет услуге смештаја – 30 пондера
7) Начин примене методологије за доделу пондера
1.Критеријум - цена (ЦП)
Максималан износ овог критеријума износи 40 пондера.
Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену.

Остали понуђачи рангирају се по формули:
ЦП= 40 * ( ЦПмин / ЦПх) где су:
ЦП – број добијених пондера, ЦПмин – најнижа понуђена цена и
ЦПх – цена из понуде која се бодује.
У обзир се узима понуђена цена без ПДВ-а по ученику.
2.Критеријум - квалитет услуге превоза (КУП)
Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера.
1. Понуђач који пружа услугу аутобусима до 3 године старости – 30 пондера
2. Понуђач који пружа услугу аутобусима од 3 до 5 година старости – 20 пондера
3.Понуђач који пружа услугу аутобусима од 5 до 8 година старости – 15 пондера
4.Понуђач који пружа услугу аутобусима од 8 до 10 година старости – 10 пондера.
3.Критеријум - квалитет услуге смештаја (КУС)
Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера.
1. Понуђач који пружа услугу смештаја у хотелу са 3 звездице – 30 пондера
2. Понуђач који пружа услугу смештаја у хотелу са 2 звездице – 20 пондера.
Укупна вредност пондера добија се збиром свих појединачних пондера:
БП = ЦП + КУП + КУС
1.Критеријум - цена (ЦП)
К.Д. ''Венера'' Шабац - Јединична цена по ученику без ПДВ-а (дин.): 9.733,33 дин
што је најнижа понуђена цена што овом понуђачу доноси 40 пондера

1.Критеријум - цена (ЦП)
Назив/име понуђача
К.Д. ''Венера'' Шабац

1

пондери
40

2.Критеријум - квалитет услуге превоза (КУП)

-

К.Д. ''Венера'' Шабац – понуђач који пружа услугу аутобусима до 3 године
старости – 30 пондера
2.Критеријум - квалитет услуге превоза (КУП))

1

Назив/име понуђача
К.Д. ''Венера'' Шабац

пондери
30

3.Критеријум - квалитет услуге смештаја (КУС)

-

''Венера тоурс'' Шабац – понуђач који пружа услугу смештаја у хотелу са 2
звездице – 20 пондера

3.Критеријум - квалитет услуге смештаја (КУС)
пондери

Назив/име понуђача
К.Д. ''Венера'' Шабац

1

20

Ранг листа понуђача применом критеријума економски најповољније понуде:
Укупна вредност пондера добија се збиром свих појединачних пондера:
БП = ЦП + КУП + КУС

-

К.Д. ''Венера'' Шабац –
ЦП = 40,00 пондера
КУП = 30,00 пондера
КУС = 20,00 пондера
БП = 90,00 пондера

РАНГ ЛИСТА – УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНДЕРА

1

Назив/име понуђача
К.Д. ''Венера'' Шабац

пондери
90

7) Мишљење комисије да се са овим понуђачем може у складу са Законом о јавним
набавкама закључити Уговор јер понуђена цена није већа од упоредиве тржишне
цене и с обзиром на упоредиве цене ове екскурзије претходних школских година
а ово је једина понуда.
8) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да су прибављена једна
прихватљиве понуде и да је економски најповољнија понуда
заведеном под бр. 22/2-97 од 15. 11. 2019. год. са следећим елементима:
Јединична цена по ученику без ПДВ-а (дин.): 9.733,33 динара
Време реализације : 22. 05. 2020. до 24. 05. 2020. год.;
Понуђач пружа услугу аутобусима до три године старости
Понуђач пружа услугу смештаја у хотелу са две звездице;
Рок важења понуде: 240 дана од дана отварања понуда.

'' КД Венера '' Шабац, ПИБ:100081413, матични број:07408927
и предлаже наручиоцу његов избор и доделу уговора.
Наведени понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не



Раду Комисије стручну помоћ, сходно Правилнику o организацији и остваривању
екскурзије у средњој школи (''Службени гласник РС'' бр. 30/2019), пружала је Антић
Бранка, економиста, шеф рачуноводства школе.
Изабрани понуђач извршава набавку самостално.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог именоване Комисије за јавне
набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело
одлуку о додели уговора како је наведено у диспозитиву одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од
5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Подносилац
захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара
(број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број (одобрење): број или ознака јавне
набавке, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се
односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Одговорно лице:
директор школе
15. 11. 2019. год.
МП

Биљана Ђукнић

