Република Србија
Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак
Улица Немањина бб,Чачак
Број: 7197
Датум: 19.11.2019. године
pu.mojedetinjstvo@gmail.com
У складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени
понуда бр.7196 од 19.11.2019. године Комисије за јавну набавку наручиоца Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак формирана
решењем директора 7009/2 од 08.11.2019. године, у поступку јавне набавке чији су предмет услуге бр.20/2019 Зимовање деце предшколског
узраста, спроведене у поступку јавне набавке мале вредности, доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, Немањина бб, као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности бр.20/2019 чији
су предмет услуге, назив јавне набавке Зимовање деце предшколског узраста, уговор о јавној набавци додељује понуђачу Друштву са
ограниченом одговорношћу „А-СУПЕРТУРС“ Чачак, ул.Хајдук Вељкова бр.1, кога заступа Зорка Нешковић, у свему према понуди бр.125 од
15.11.2019. године, са укупном понуђеном ценом за седмодневно зимовање деце предшколског узраста на Дивчибарама од 13.920,00 динара
без ПДВа по детету,односно 13.920,00 динара са ПДВом по детету.
Образложење
Наручилац је донео Одлуку о покретању поступка 7009/1 од 08.11.2019. године у поступку јавне набавке мале вредности (члан 32. ЗЈН,
«СЛ. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чији су предмет услуге, назив јавне набавке Зимовање деце предшколског узраста, ради доделе
уговора о јавној набавци.
Редни број јавне набавке за текућу годину: 20/2019
У Плану јавних набавки Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2019. годину, ова јавна набавка се налази у одељку: 1.2
УСЛУГЕ–1.2.5. Зимовање деце предшколског узраста.
Процењена вредност јавне набавке: 500.000,00 динара без ПДВа
Назив и ознака из општег речника набавке: 55241000 – 1 – услуге одмаралишта;
55110000 – 4 – услуге хотелског смештаја.

1

Република Србија
Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак
Улица Немањина бб,Чачак
Број: 7197
Датум: 19.11.2019. године
pu.mojedetinjstvo@gmail.com
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и сајту наручиоца
www.mojedetinjstvo.edu.rs 10.11.2019. године а рок за подношење понуда одређен до 18.11.2019. године у 14:00 часова. Понуде су јавно
отваране18.11.2019. године у 14:15 часова.
Благовремено, односно до 18.1.2019. године у 14.15 часова следећи понуђачи су поднели понуде:
Број
под којим
Р.
Назив и седиште понуђача
Датум и час пријема
Понуђене цене
је
понуда
Б
(у динарима, без ПДВа)
заведена
р.
1.

Друштво са ограниченом одговорношћу „А-СУПЕРТУРС“ Чачак,
18.11.2019. године
13.920,00 по детету
ул.Хајдук Вељкова бр.1, ПИБ:107428794, МБ:20800585, кога заступа
10:30
Зорка Нешковић
Неблаговремених , измењених и опозваних понуда није било.
Комисија за јавну набавку је извршила контролу достављене документације, као и контролу рачунске исправности понуда и констатовано је
следеће:
У Понуди бр.125 од 15.11.2019. године понуђача Друштва са ограниченом одговорношћу „А-СУПЕРТУРС“ Чачак, ул.Хајдук Вељкова бр.1,
ПИБ:107428794, МБ:20800585 достављен је доказ да је понуђач уписан у Регистар понуђача који се води ког АПР Решењем бр. БПН 1037/2015
од 19.03.2015. године и да на дан подношења понуда има активан статус, да понуђач поседује лиценцу за организовање туристичких путовања
оновљену Решењем АПР БТ 1155/2018 од 15.03.2018. године, потписану изјаву о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, изјаву (образац
изјаве из конкурсне документације – Изјава број 3.) којом потврђује да ће доставити тражена средства финансијског обезбеђења, Опште услове
путовања од 01.10.2019. године,Глобални и оперативни план рада зимовања и летовања у домаралишту „Стеван Филиповић“
Дичибаре,потврда резервације, односно предрезервације Центра дечијих одмаралишта Београд од 15.10.2019. године за смештај око 440 деце
предшколског узраста из Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак у одмаралишту „Стеван Филиповић“ Дивчибаре (I смена 16.01.2020.
године-23.01.2020. године и II смена 23.01.2019. године-30.01.2020. године), јеловник за седам дана израђен у складу са Правилником о
ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи "Сл. гл. РС", број 39 од 25. маја 2018. године, програм
анимације и рекреације деце за седам дана, Уговоре о раду змеђу Центра дечијих одмаралишта Београд и аниматора Борислава Ђорића и
Владимира Ђајића, као и доказ о искуству аниматора у раду са децом предшколског узраста, Уговор о пословној сарадњи од 13.09.2019. године
за превоз путника на туристичким путовањима у земљи и иностранству којом понуђач искључиво користи услуге превозника „Аутопревоз“
7154
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ДОО Чачак аутобусима марке Волво, Мерцедес производње 2011, 2016, 2018 и 2019 године са важењем уговора од 16.09.2019. године до
16.09.2020. године, очитане саобраћајне дозволе ѕа наведене аутобусе превозника,понуђач обезбеђује потврду о техничкој исправности возила
издату најдуже 48 сати пре поласка на путовање. Даље, понуда обухвата перманентну здравствену заштиту свих 24 часа чије трошкове сноси
понуђач, са потребним кадром (на 40 деце минимум један лекар, а уколико има деце више од 40 а максимим до 80, и једна медицинска сестра, а
свако повећање броја деце условљава и повећање броја здравствених радника, обезбеђена соба за изолацију, како би се обезбедила
перманентна брига за болесну децу, а уколико је потребно, обезбеђен превоз аутомобилом у случају већих здравствених проблема ради
збрињавања болесног детета, као и копије важећих лиценци Лекарске коморе Србије специјалиста педијатрије Иване Лазовић и Владимира
Миловановић, трошкове лекарског тима сноси понуђач, роком важења понуде од 240 дана од дана отврања понуда, васпитачи-пратиоци групе и
координатори који ће бити ангажовани за реализацију зимовања су запослени код наручиоца и за њих ће бити обезбеђен гратис од стране
понуђача (од 8 до 10 деце по групи – води један васпитач, изузетно у једној групи може бити од 6 до 8 деце узраста од 4 године -средње
вртићске групе; на групу од 50 деце креће и координатор), понуђач обезбеђује гратис за свако дете које има Решење Интерресорне комисије и
његовог пратиоца, такође понуђач обезбеђује да на свако 15 плативо дете, 16. дете иде гратис), реализација зимовања зависиће од укупног
броја пријављене деце за зимовање. Уколико не буде довољан број пријављене деце за зимовање (најмање 150 деце), исто се неће ни
организовати.
Понуда бр.125 од 15.11.2019. године понуђача Друштва са ограниченом одговорношћу „А-СУПЕРТУРС“ Чачак, ул.Хајдук Вељкова бр.1,
ПИБ:107428794, МБ:20800585 је прихватљива јер испуњава све услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом,
није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је и не ограничава нити условљава права наручиоца, и укупна понуђена цена за услуге
тражене конкурсном документацијом не прелазе износ процењене вредности ове јавне набавке. Такође, утврђено је да у понуди није било
рачунских грешака.
Након тога, Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда бр.7198 од 19.11.2019. године извршила рангирање прихватљивих понуда
применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
Ранг листа прихватљивих понуда
Понуђач
Понуђена цена (у динарима, без ПДВа)
1.
Друштво са ограниченом одговорношћу „А-СУПЕРТУРС“ Чачак, ул.Хајдук
13.920,00 по детету
Вељкова бр.1, ПИБ:107428794, МБ:20800585, кога заступа Зорка Нешковић
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Комисија за јавну набавку у Извештају о стручној оцени понуда је изнела мишљење да су за јавну набавку услуга бр.20/2019 Зимовање деце
предшколског узраста испуњени услови за доделу уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу
Друштву са ограниченом одговорношћу „А-СУПЕРТУРС“ Чачак, ул.Хајдук Вељкова бр.1, кога заступа Зорка Нешковић, у свему према
понуди бр.125 од 15.11.2019. године, са укупном понуђеном ценом за седмодневно зимовање деце предшколског узраста на Дивчибарама од
13.920,00 динара без ПДВа по детету,односно 13.920,00 динара са ПДВом по детету.
Директор Наручиоца је прихватио предлог дат у Извештају, па је на основу чл.108 Закона о јавним набавкама одлучено као у диспозитиву.
У случају када је поднета само једна понуда у поступку јавне набавке, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права, у складу са чл. 112. ст. 2. тач. 5. Закона о јавним набавкама.
Упутство о правном средству:Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

ДИРЕКТОР
Сузана Симеуновић
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