Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“
Ниш, Вожда Карађорђа бр.27
Број: 01-13/4-10
Датум: 12.09.2017. године.
Јавна набавка број: 01-13/4
У складу са чланом 108. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 68/15) доносим следећу
ОДЛУКУ
о закључењу оквирног споразума за партију 3
Наручилац: Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“
Адреса:Ниш, Вожда Карађорђа бр.27
Предмет набавке:Услуга организовања екскурзије за ученике 4. разреда за школску
2017/2018.годину
Ознака и назив из Општег речника набавке: 6351600 - Услуге организације путовања
Основни подаци о понуђачима и понудама:
Основни подаци о понуђачима и понудама:

ЕУРОТУРС ДОО НИШ

Број под којим је
понуда заведена
01-224

Датум и час пријема
понуде
24.04.2017. 10:45

НИШ ЕКСПРЕС АД

01-226

24.04.2017. 11:15

ВИП ТУРС – ФАНТАСТ ТУРИСТ

01-228

24.04.2017. 11.45

ХАЛО ТРАВЕЛ

01-229

24.04.2017. 11.50

Назив/име понуђача

ПАРТИЈА III
Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке Oрганизовање eкскурзија ученика четвртог разреда у
школској 2017/18. години, број јавне набавке 01-13/4 Ознака из општег речника
јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.
Процењена вредност јавне набавке је 11.000.000,00 динара.
Основни подаци о понуђачима и понудама:
Критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена
Подаци из понуда:
Ранг листа понуђача:
Р. бр. Број понуде

Назив понуђача

Понуђена цена

1.

01-224

ЕУРОТУРС ДОО НИШ

2.

01-226

НИШ ЕКСПРЕС АД

4.

01-229

ХАЛО ТРАВЕЛ

Цена: 31.290,00

Цена: 31.660,00

Цена: 33.480,00

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово
одбијање:
Одбија се заједничка понуда понуђача VIP TOURS & SERVICE – ФАНТАСТ
ТУРИСТ у складу са чланом 82. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама у смислу
да Наручилац располаже одговарајућим доказима да понуђач DOO VIP TOURS &
SERVICE који је као носилац понуде, у претходне три године пре објављивања
позива у својим понудама за ЈН услуге Oрганизовања eкскурзија у 2015. и
2016.години, Наручиоцу доставио неистините податке везане за полисе осигурања
лица од последица несрећног случаја: за 2015. достављена је полиса број 4 636 997 0
за период од 03.01.2015. до 08.01.2016. године, за 2016.годину достављена је полиса
осигурања са истим бројем 4 636 997 0 само за период од 08.01.2016. до 08.01.2017.
године , обе полисе су биле издате од стране Wiener Stadtische Osiguranja.
Наручилац је 24.05.2017. године Wiener Stadtische Osiguranju послао Захтев
за проверу исправности приложених полиса осигурања број 4 636 997 0.
Дана 24.05.2017. године Wiener Stadtische Osigiranjе је послало одговор на
захтев наручиоца за проверу исправности полиса, и потврдило да је полиса
осигурања под бројем 4 636 997 0 понуђачу DOO VIP TOURS & SERVICE Ниш
издата само за период од 08.01.2014. до 08.01.2015. године. Док полисе којим је VIP
TOURS & SERVICE учествовао на јавним набавкама у 2015. и 2016. години са
периодом важења 03.01.2015. до 08.01.2016. године ни за период од 08.01.2016. до
08.01.2017. године нису издате од стране Wiener Stadtische Osiguranja, што
полисе које су достављене уз конкурсну документацију за ЈН у 2015. и 2016.годии
чини фалсификатима.
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да оквирни споразум треба
доделити понуђачу: ЕУРОТУРС из Ниша Душанова 94, који је понуду понео
самостално.
Директор гимназије је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, и донео одлуку о закључењу оквирног споразума као у изреци
ове одлуке.
Рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од објављивања одлуке.
Одговорно лице наручиоца
___________
ДИРЕКТОР
Милан Стојановић

