Прва основна школа краља Петра II
Димитрија Туцовића 171,
31000Ужице
Дел.број : 02-805
28.11.2018. године
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ број
124/12 и 68/5) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број: 02-803 од 28.11.2018.
године, Прва основна школа краља Петра II Ужице, Димитрија Туцовића 171, доноси
О ДЛУКУ
о обустави поступка ЈН услуга бр.3/2018- извођење наставе у природи , екскурзија и
излета за Партију 6 –поновни поступак
1.Обуставља се поступак јавне набавке за партију број 6 ЈН услуга извођење
дводневне екскурзије за ученике петог разреда –дестинација: Ужице- Кадињача,-Соко
град- Тршић-Бања Ковиљача-Ваљево-Бранковина-Бања Врујци-Дивчибаре-ЈежевицаУжице у отвореном поступку
ЈН број 3/2018 услуга извођења наставе у
природи,екскурзија и излета за ученике Прве основне школе краља Петра II Ужицепартија број 1,6,7,8,9 и 10 -поновни поступак, јер нису испуњени услови за доделу
уговора (наручилац није прибавио ни једну прихватљиву понуду).
2.Како понуђачи нису имали трошкове приликом израде понуде то им се исти не
признају.
Образложење
Одлуком број 02-746/1/3 од 05.11.2018. године, наручилац Прва основна школа
краља Петра II Ужице покренула је поступак јавне набавке услуга за извођење наставе у
природи , екскурзија и излета за полазнике припремног предшколског програма и ученике
од првог до осмог разреда и излета за ученике ИО Стапари ИО Качер – врста поступка Јавна
набавка бр.3/2018 обликована у 10 партија- поновни поступак за партије број 1,6,7,8,9 и 10.
Позив за достављање понуда јеобјављен на порталу управеза јавне набавке и сајту школе
07.11.2018.године . Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца
21.11.2018. године са почеткому 1230. Након спроведеног поступка отварања понуда
Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену истих и предложила одговорном лицу
понуђаче, чије су понуде применом критеријума најнижа понуђена цена биле најповољније,
а истовремено одговарајуће и прихватљиве. Директор наручиоцаје на основу извештајао
стручној оцени понуда донео 28.11.2018. године Одлуку о додели уговора и исту 28.11.2018.
године објавио на порталу управе за јавне набавке и сајту.
Комисија је у свом извештају о стручној оцени понуда дел. број 02-803од 28.11.2018.
године навела да су за партију број шест стигле две понуде од понуђача чија понуде нису
прихватљива из разлога наведених у том извештају (термин извођења екскурзије за партију
шест не испуњава услове тражене у техничким карактеристикама конкурсне документације)
понуђачи за партију 6 понудили су термин који не одговара термину за извођење
екскурзије за ученике петог разреда , односно техничкој спецификацији наведеној за ову
партију на страни 5 конкурсне документације: тражено је мај 2019.године(субота полазак
недеља повратак), а понуђачи су понудили : 3/4 мај 2019.године што је по календару петакполазак , субота повратак.

Како због претходно наведеног нису испуњени услови за доделу уговора за партију
број 6, наручилац је донео Одлуку како гласи у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступку јавних набавки.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року
од 3 дана од дана доношења

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,
Никола Бацетић, с.р.

