На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке директора Основне школе „Данило Киш“ о
покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга са циљем закључења
оквирног споразума који се односи на „Ученичке екскурзије“, I бр 02/16 од
17.02.2016. по Позиву бр 02/16, доносим
О Д Л У К У
о закључењу оквирног споразума
ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем А.Т. „ЛУИ ТРАВЕЛ“
д.о.о. Београд, Ул. Стевана Филиповића бр 115 а, број понуде: 35/2016 од
29.02.2016.
Образложење
Одлуком директора Основне школе „Данило Киш“ I бр 02/16 од
17.02.2016. покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуга са циљем
закључења оквирног споразума, који се односи на „Ученичке екскурзије“,
процењене вредности до 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. (у даљем тексту:
предметна јавна набавка), коју спроводи Комисија за јавне набавке.
Дана 22.02.2016. Позив за достављање понуда под бројем 02/16 је
постављен на Порталу јавних набавки и на сајту О.Ш. „Данило Киш“. У
наведеном позиву утврђен је критеријум за избор најповољније понуде и то
најнижа понуђена цена. Дана 01.03.2016 године је у просторијама Основне
школе „Данило Киш“ спроводен поступак јавног отварања понуда, о чему је
састављен Записник о отварању понуда. Отварању понуда су присуствовали
представници понуђача који су поднели пуномоћја:
- „Луи Травел“ д.о.о. број пуномоћја 007158210
- „Mivex“ д.о.о. број пуномоћја 002427019
Стручна оцена понуда спроведена је дана 02.03.2016. на основу које је
сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај).
Увидом у Извештај утврђено је следеће:
- да су понуде доставила два понуђача и то :
1. ПОНУДА Бр: 02/16-I Т.А. „ЛУИ ТРАВЕЛ“ д.о.о. Београд, Ул. Стевана
Филиповића бр 115 а, благовремена, одговарајућа и прихватљива.
2. ПОНУДА Бр: 02/16-II „MIVEX“ д.о.о. Београд, Ул. Драгице Кончар бр 21,
благовремена, одговарајућа и неприхватљива.
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ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА
На основу извршеног прегледа понуда, а у складу са поднетим доказима о
испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), а
приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих
понуда, имајући у виду да је критеријум за избор најнижа понуђена цена
утврђено је:
1. ПОНУДА Бр: 02/16-I Т.А. „ЛУИ ТРАВЕЛ“ д.о.о. Београд, Ул. Стевана
Филиповића бр 115 а, благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач понуду подноси самостално.
1) Укупна понуђена цена за једног ученика:
је 20.971,26 динара без ПДВ-а
је 21.795,00 динара са ПДВ-ом
2) Рок и начин плаћања: 45 од дана пријема исправног рачуна.
3) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.
2. ПОНУДА Бр: 02/16-II „MIVEX“ д.о.о. Београд, Ул. Драгице Кончар бр 21,
благовремена, одговарајућа и неприхватљива из разлога што нису испуњени
додатни услови предвиђени чланом 76. Закона о јавним набавкама, па се
неће узимати у даље разматрање.
Понуђач понуду подноси самостално.
1) Укупна понуђена цена за једног ученика:
је 19.283,93 динара без ПДВ-а
је 20.335,00 динара са ПДВ-ом
2) Рок и начин плаћања: 45 од дана пријема исправног рачуна.
3) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
Образложење:
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1) Понуђач је за доказивање техничког капацитета био у обавези да достави
за минимум 5 аутобуса не старијих од десет година: Фотокопије
саобраћајних дозвола и фотокопије полисе. Поменути понуђач је доставио
пет полиса које се односе на регистарске ознаке BG 781TN, BG 106CM, BG
680XF, BG 139DP и BG 276RP, све на име „Mivex“ д.о.о. и исчитане
саобраћајне дозволе за BG 781TN, BG 106CM, BG 680XF. Недостају
исчитане саобраћајне дозволе за BG 139DP и BG 276RP, па самим тим нема
поклапања саобраћајних дозвола са полисама осигурања. Даље, увидом у
полисе осигурања дошли смо до закључка да ниједна од достављених
полиса не испуњава услов по питању старости возила јер све превазилазе
тражени услов:
- BG 781TN: 2003, дакле 13 година
- BG 106CM: 2003, дакле 13 година
- BG 680XF: 2002, дакле 14 година
- BG 139DP: 2002, дакле 14 година
- BG 276RP: 1982, дакле 34 године
Понуђач је такође доставио уговоре о пословно техничкој сарадњи са
предузећем А.П. „Ласта“ д.о.о. о коришћењу аутобуса, али у коме нису наведене
регистарске ознаке поменутих аутобуса. Такође је доставио и читаче
саобраћајних дозвола са траженом старошћу возила, али као власник возила се
наводи „Липакс“ д.о.о, дакле лизинг агенција, без достављених уговора о
лизингу и фотокопија полиса, а као корисник се наводи предузеће „Ластра“
д.о.о. Лазаревац, па се и ови докази не могу узети у обзир. Понуђач је доставио
и уговоре о пословно техничкој сарадњи са предузећем „Ниш Експрес“ о
коришћењу аутобуса, али у коме нису наведене регистарске ознаке поменутих
аутобуса. Такође је доставио и читаче саобраћајних дозвола са траженом
старошћу возила, али без достављених фокопија полиса, па се и ови докази не
могу узети у обзир.
Понуђач је био у обавези да обезбеди документацију за аутобусе високе
туристичке класе, са климом, видео и аудио опремом и бројем седишта који
одговара броју пријављених учесника путовања, не старије од десет година,
потпуно технички исправне. Као што је наведено у конкурсној документацији,
замена аутобуса чији се подаци дају у понуди понуђача, дозвољена је искључиво
уз писану сагласност наручиоца и то аутобусима истих карактеристика и класе.
У случају неисправности аутобуса у току путовања, које се не могу отклонити у
разумном року да се не ремети план и програм путовања, понуђач је дужан да
обезбедити замену аутобуса истих карактеристика и класе и да сноси настале
трошкове смештаја, исхране и друге трошкове који проистекну због насталих
проблема. Из свих достављених доказа није могуће утврдити тражене доказе,
односно, достављени докази не испуњавају тражени технички капацитет, па
самим тим тражени додатни услов није испуњен.
2) За доказивање техничког капацитета се од понуђача захтевало да поседује
гаражу и паркинг простор, а као доказ за исте, неопходно је било доставити
фотокопију власничког листа или фокопију уговора о коришћењу или
закупу. Поменути понуђач је доставио Уговор о закупу са закуподавцем ГП
„Нови аутопут“ у ком се јасно види да се у закуп непокретности у
Кумодрашкој улици бр 255 у Београду дају: део управне зграде, парцела на
којој је изграђена бензијска пумпа, парцела за унутрашњи транспорт и
надстрешница са каналом. Из свега овог није могуће утврдити да је
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понуђач узео под закуп гаражу и паркинг простор, као што је и захтевано
конкурсном документацијом, па и овај услов није испуњен.
3) За доказивање пословног капацитета се од понуђача захтевало да је у
последње три школске године (2014/2015, 2013/2014, 2012/2013) извршио
услуге које су предмет набавке (излети, екскурзије) у минималном износу
од 25.000.000,00 динара за наведени период кумулативно, а као доказ се
захтевало од понуђача да достави фотокопије уговора корисника услуга и
понуђача, из којих би могао да се утврди износ који је захтеван. Увидом у
уговоре поменутог понуђача, Комисија је дошла до коначног збира од
3.255.320,00 динара, па самим тим и овај услов није испуњен.
4) За доказивање пословног капацитета се од понуђача захтевало да је у
последње три школске године (2014/2015, 2013/2014, 2012/2013) извршио
минимум 10 услуга организовања екскурзија или настава у природи, а као
доказ се тражио Оверен и потписан Образац бр XIV.- Образац изјаве о
доказивању референци. Образац бр XIV је био обавезан део конкурсне
документације и као такав је морао бити приложен уз понуду. У Обрасцу
бр XIV јасно стоји да су корисници услуга/Наручиоци ти који под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, потписом и печатом, потврђују
да је понуђач извео квалитетно и у уговореном року екскурзије и излете у
природи за децу школског узраста за последње три школске године. С
обзиром да поменути понуђач није доставио овај образац, самим тим није
испунио ни овај додатни услов.

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 02/16 од
02.03.2016. доносим одлуку као у диспозитиву.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту школе и доставити:
Комисији за јавне набавке, Рачуноводству и архиви О.Ш. „Данило Киш“
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ДАНИЛО КИШ
I Број: 02/16 од
02.03.2016.

ДИРЕКТОР
Данијела Чоловић
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