ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА
Милоша Обреновића 169
11500 Обреновац
Број: 452
Датум: 09.08.2019. година
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 поступка јавне
набавке мале вредности бр. 399 од 11.07.2019. године и Извештаја комисије за спровођење
поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 451 од 09.08.2019. године, директор Првe
обреновачкe основнe школe из Обреновца, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
у јавној набавци мале вредности услуга – превoз ученика,
за потребе Првe обреновачкe основнe школe из Обреновца
ЈН бр. 2.1/19
I – Додељује се уговор:
 понуђачу: СП ЛАСТА А.Д., Аутопут Београд-Ниш 4,11050 Београд, број понуде
8039 од 23.07.2019. године.
Образложење:
На основу Плана јавних набавки за 2019. годину, директор Првe обреновачкe основнe
школe из Обреновца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности,
заводни бр. 399 од 11.07.2019. године, за набавку услуга – превoз ученика, oзнака и назив из
Општег речника набавки: 60130000 - Услуге друмског путничког превоза за посебне намене,
ЈН бр. 2.1/19.
Конкурсна документација објављена је дана 22.07.2019. године на Порталу јавних
набавки и сајту наручиоца.
До истека рока за подношење понуда, 30.07.2019. године до 10.30 часова, на адресу
наручиоца приспеле су 3 (три) понуде следећих понуђача:
Ред.
бр.
1.
2.
3.

Број и датум
понуде

Назив или шифра понуђача

077/19
од 29.07.2019. г.
367
од 29.07.2019. г.
8039
од 23.07.2019. г.

TRANS-JUG d.o.o., Војводе Мишића
45/2, 11500 Обреновац
„OMNIBUS TRAVEL“ d.o.o., Савски
трг 7, 11000 Београд
СП ЛАСТА А.Д., Аутопут БеоградНиш 4,11050 Београд

Датум
пријема

Час
пријема

29.07.2019. г.

09.15

30.07.2019. г.

09.53

30.07.2019. г.

10.10

Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисије за спровођење поступка јавне
набавке, одређена Решењем бр. 400 од 11.07.2019. године, сачинила је Записник о отварању

понуда бр. 419 од 30.07.2019. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и
сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 451 од 09.08.2019. године, комисија за
спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:
II - Подаци о јавној набавци:
1.- Назив и адреса наручиоца: Прва обреновачка основна школа, Милоша Обреновића 169,
11500 Обреновац.
2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 2.1/19.
3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга - превоз ученика, за потребе Прве обреновачке
основне школе из Обреновца.
4.- Назив из Општег речника набавки: Услуге друмског путничког превоза за посебне
намене.
5.- Ознака из Општег речника набавки: 60130000.
6.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
7.- Подаци у финансијском плану за 2019. годину: 423911.
8.- Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 2.350.000,00 динара.
9.- Појашњење:
Понуђач „OMNIBUS TRAVEL“ d.o.o., Савски трг 7, 11000 Београд је уместо траженe
лиценце за превоз путника у друмском саобраћају Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре РС доставио Привремено решење Министарства грђевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре број 344-10-27481/2017-03 од 09.02.2018. године, по коме се наведеној фирми
дозвољава обављање међународног јавног ванлинијског превоза путника у друмском
саобраћају до окончања поступка по поднетом захтеву за издавање лиценце за превоз.
10.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:
TRANS-JUG d.o.o., Војводе Мишића 45/2, 11500 Обреновац
Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа,
која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када прелази
износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у
смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.

„OMNIBUS TRAVEL“ d.o.o., Савски трг 7, 11000 Београд
Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа,
која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када прелази
износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у
смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.
Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене:
Назив или
шифра
понуђача
TRANS-JUG
d.o.o., Војводе
Мишића 45/2,
11500
Обреновац
„OMNIBUS
TRAVEL“
d.o.o., Савски
трг 7, 11000
Београд

Редни
број

1.

2.

Укупна цена
без ПДВ-а
(дин.)

Укупна цена
са ПДВ-ом
(дин.)

Рок
плаћања

Рок важења
понуде

2.943.000,00

3.237.300,00

45 дана

62 дана

4.354.200,00

4.789.620,00

45 дана

365 дана

11.- Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“.
12.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин),
после отварања понуда:
1) СП ЛАСТА А.Д. из Београда, понуђена цена ...................................259,00 дин.






Jeдинична цена са ПДВ-ом: 284,90 дин.
Укупна цена без ПДВ-а: 2.331.000,00 дин.
Укупна цена са ПДВ-ом: 2.564.100,00 дин.
Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
Рок важења понуде: 65 (шездесетпет) дана.

Укупна вредност уговора за услугу – превоз ученика износи 2.331.000,00 динара без
ПДВ-а, односно 2.564.100,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 65 (шездесетпет)
дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправне и комплетне
фактуре наручиоцу. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.
Директор је, као одговорно лице наручиоца, прихватио предлог комисије за
спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 108. став 1.
Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведенoм понуђачу.

