Образложење:
На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Економскe школе „Нада
Димић“ из Земуна, донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, заводни
бр. 01/274/2/1 од 30.03.2016. године, за набавку услуга – извођење екскурзије, ознака и назив
из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.1/16.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана
08.04.2016. године на Порталу јавних набавки. Позив за подношење понуда послат је на
објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.
До истека рока за подношење понуда, 09.05.2016. године до 15:00 часова, на адресу
наручиоца приспелe су 2 (две) понуде следећих понуђача:

Редни
број

1.

2.

Број и датум
понуде

170, 171, 172, 173
од 04.05.2016. год.

40/16, 41/16, 42/16
од 06.05.2016. год.

Назив или шифра понуђача
ФАНТАСТ
ТОУРИСТ
ДОО,
Јеврејска 8, 21000 Нови Сад
(овлашћени члан групе понуђача),
SONIC – TOURS, Булевар краља
Александра 112, 11000 Београд
(члан групе понуђача) и PLANA
TOURS
DOO,
Светозара
Марковића 5, Велика Плана (члан
групе понуђача)
(заједничка понуда)
MODENA TRAVEL d.o.o., Краља
Александра 9, 21000 Нови Сад
(овлашћени члан групе понуђача) и
GRAND TOURS DOO, Железничка
23д, Нови Сад (члан групе
понуђача)

Датум
пријема

Час
пријема

09.05.2016.

13:25

09.05.2016.

14:40

(заједничка понуда)
Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка
јавне набавке, одређена Решењем бр. 01/274/2/2 од 30.03.2016. године, сачинила је
Записник о отварању понуда бр. 01-274/2/18 од 09.05.2016. године, а затим је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 01-274/2/19 од 18.05.2016. године, Kомисија
за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:
II - Подаци о јавној набавци:
1.- Назив и адреса наручиоца: Економска школа „Нада Димић“, 22. октобра 19, 11080
Земун.

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/16.
3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије за потребе Економскe
школе „Нада Димић“ из Земуна, обликована у 4 (четири) партије:





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

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 2016. годину: конто – 423911.
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 10.000.000,00 динара.





Партија број 1: Излет за ученике I разреда: 205.000,00 дин.;
Партија број 2: Студијско путовање за ученике II разреда: 2.345.000,00 дин.;
Партија број 3: Екскурзија за ученике III разреда: 3.150.000,00;
Партија број 4: Екскурзија за ученике IV разреда: 4.300.000, 00 дин.

9.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:
 MODENA TRAVEL d.o.o., Краља Александра 9, 21000 Нови Сад (овлашћени члан
групе понуђача) и GRAND TOURS DOO, Железничка 23д, Нови Сад (члан групе
понуђача), понуда бр. 40/16 од 06.05.2016. године
Понуђач је за партију бр. 1 понудио цену која је већа од процењене вредности јавне
набавке (укупна цена без ПДВ-а коју је понуђач понудио износи: 229.670,00 динара).
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 за партију бр. 1 одбија као
неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.
Понуђенe ценe понуђача чија је понуда одбијена:

Р.
бр.

Јединична цена по
партијама по ученику
без ПДВ-а (дин.)

Назив или шифра
понуђача
MODENA TRAVEL
d.o.o., Краља
Александра 9, 21000
Нови Сад (овлашћени
члан групе понуђача) и
GRAND TOURS DOO,
Железничка 23д, Нови
Сад (члан групе
понуђача)

1.

Партија број 1: 1.930,00

Јединична цена по
партијама по ученику
са ПДВ-ом (дин.)

Партија број 1: 2.090,00

10.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Економски најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима
критеријума.
Ред.
број
1.
2.
3.
4.

ОПИС
Цена
Референтна листа
Број запослених
Квалитет понуде
УКУПНО

•

Број
пондера
50
30
15
5
100

Цена

Максималан износ овог критеријума износи 50 пондера.
Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену.
Остали понуђачи се рангирају по формули:
ЦП=50*(ЦПмин/ЦПх) где су:
ЦП – број добијених пондера
ЦПмин – најнижа понуђена цена
ЦПх – цена из понуде која се бодује
•

Референтна листа:

Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера.
Списак реализованих екскурзија за последње три године (2013., 2014. и 2015.) у виду изјаве
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу – Референтна листа (Образац XII).


Партија број 1: Излет за ученике првог разреда (бодују се реализоване
екскурзије/излети у земљи)

•

Партија број 2: Тродневно студијско путовање за ученике II разреда (бодују се
реализоване екскурзије за средње школе са минимално 100 ученика по
реализованој екскурзији у иностранству)



Партија број 3: Четвородневна екскурзија за ученике трећег разреда (бодују се
реализоване екскурзије за средње школе са минимално 100 ученика по
реализованој екскурзији на дестинацији која укључује Будимпешту и Беч)
 Партија број 4: Шестодневна екскурзија за ученике четвртог разреда (бодују се

реализоване екскурзије за средње школе са минимално 100 ученика по
реализованој екскурзији на дестинацији која укључује Италију)
Максималан износ добија понуђач који је реализовао највећи број екскурзија за партију коју
конкурише.
Остали понуђачи се рангирају по формули:
РП=30*(РПх/РПмакс)где су:
РП – број добијених пондера
РПх – број екскурзија из понуде која се бодује
РПмакс – број екскурзија из понуде у којој је реализован највећи број екскурзија


Број запослених

Максималан износ овог критеријума износи 15 пондера.
Максималан износ добија понуђач који има највише запослених радника у последњих шест
месеци од дана објављивања позива који могу бити ангажовани на реализацији екскурзија.
Остали понуђачи се рангирају по формули:
ЗП=15*(ЗПх/ЗПмакс) где су:
ЗП – број добијених пондера
ЗПх – број стално запослених
ЗПмакс – број највише запослених
доказ: М обрасци, уговори о раду и потписана и оврена Изјава понуђача о броју запослених
лица.
•

Квалитет понуде:

Максималан износ овог критеријума износи 5 пондера.
Квалитет аутобуског превоза – максимално 5 пондера:
• Туристички аутобус високе туристичке класе до (произведени 2015. и 2016. године)
2 године старости ...........5 пондера
• Туристички аутобус високе туристичке класе од (произведени 2011., 2012., 2013. и 2014.
године) 2 до 5 година старости ... 3 пондера

Уколико су аутобуси различите године производње за пондерисање се узима просечна
старост понуђених аутобуса. Просечна старост аутобуса се израчунава тако што се саберу
године старости аутобуса и поделе са 5. Старост аутобуса од једног дана до 12 месеци
рачуна се као једна година. Аутобуси старији од 5 година неће се пондерисати. Старост
аутобуса се рачуна на датум завршетка екскурзије.

11.- Ранг листа понуђача са економски најповољнијом понудом:

Ред.
број

Назив
понуђача

ПАРТИЈА БРОЈ 1
ФАНТАСТ
ТОУРИСТ
ДОО,
1.
Јеврејска 8,
21000 Нови
Сад

Јединична
цена по
партијама по
ученику без
ПДВ-а (дин)

1.629,16

Рефер.
листа

408

Бр.
запослених

Квалитет
понуде

Број
пондера
по
основу
цене

23

аутобуси
просечне
старости
1,4 године

50

30

15

5

100

22

аутобуси
од 1
године
старости

47

30

14,34

5

96,34

23

аутобуси
просечне
старости
1,4 године

50

11,60

15

5

81,60

46,92

30

14,34

5

96,26

50

10,26

15

5

80,26

Број
пондера по
основу
реф. листе

Број
пондера по
основу броја
запослених

Број пондера
по основу
квалитета
понуде

Укупан број
пондера

ПАРТИЈА БРОЈ 2
1.

MODENA
TRAVEL d.o.o.
из Новог Сада

2.

ФАНТАСТ
ТОУРИСТ
ДОО,
Јеврејска 8,
21000 Нови
Сад

16.465,00

15.479,98

106

41

ПАРТИЈА БРОЈ 3
1.

MODENA
TRAVEL d.o.o.
из Новог Сада

20.360,00

38

22

аутобуси
од 1
године
старости

2.

ФАНТАСТ
ТОУРИСТ
ДОО,
Јеврејска 8,
21000 Нови
Сад

19.105,98

13

23

аутобуси
просечне
старости
1,4 године

ПАРТИЈА БРОЈ 4
1.

MODENA
TRAVEL d.o.o.
из Новог Сада

2.

ФАНТАСТ
ТОУРИСТ
ДОО,
Јеврејска 8,
21000 Нови
Сад

31.048,00

29.959,97

36

14

22

аутобуси
од 1
године
старости

48,24

30

14,34

5

97,58

23

аутобуси
просечне
старости
1,4 године

50

11,66

15

5

81,66

12.- Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о
стручној оцени понуда бр. 01-274/2/19 од 18.05.2016. године.
Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда
констатовала да су најповољније понуде следећих понуђача:
Партија бр. 1:
 ФАНТАСТ ТОУРИСТ ДОО, Јеврејска 8, 21000 Нови Сад (овлашћени члан групе
понуђача), SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 Београд (члан
групе понуђача) и PLANA TOURS DOO, Светозара Марковића 5, Велика Плана
(члан групе понуђача)
Јединична цена по ученику за услугу – излет за ученике I разреда износи 1.629,16
динара без ПДВ-а и 1.740,00 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 (четрдесетпет)
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене. Изабрани понуђачи извршавају
набавку као група понуђача.
Партија бр. 2:
 MODENA TRAVEL d.o.o., Краља Александра 9, 21000 Нови Сад (овлашћени члан
групе понуђача) и GRAND TOURS DOO, Железничка 23д, Нови Сад (члан групе
понуђача)
Јединична цена по ученику за услугу – студијско путовање за ученике II разреда
износи 16.465,00 динара без ПДВ-а и 17.500,00 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
понуђачи извршавају набавку као група понуђача.
Партија бр. 3:
 MODENA TRAVEL d.o.o., Краља Александра 9, 21000 Нови Сад (овлашћени члан
групе понуђача) и GRAND TOURS DOO, Железничка 23д, Нови Сад (члан групе
понуђача)
Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике III разреда износи
20.360,00 динара без ПДВ-а и 21.490,00 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
понуђачи извршавају набавку као група понуђача.
Партија бр. 4:
 MODENA TRAVEL d.o.o., Краља Александра 9, 21000 Нови Сад (овлашћени члан
групе понуђача) и GRAND TOURS DOO, Железничка 23д, Нови Сад (члан групе
понуђача)

