ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАЖЕВАЦ“
Дражевац 146
11506 Дражевац
Број: 697
Датум: 24.08.2020. година
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. 522 од 30.06.2020. године и Извештаја комисије за спровођење
поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 696 од 24.08.2020. године, директор
Основне школe „Дражевац“ из Дражевца, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
у јавној набавци мале вредности услуга – превoз ученика,
за потребе Основнe школe „Дражевац“ из Дражевца
ЈН бр. 1.2.1/20
I – Додељује се уговор:


понуђачу: „TRANS-JUG“ DOO, Војводе Мишића 45/2, 11500 Обреновац, број
понуде 35/20 од 13.08.2020. године.
Образложење:

На основу Плана јавних набавки за 2020. годину, директор Основне школe „Дражевац“
из Дражевца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни
бр. 522 од 30.06.2020. године, за набавку услуга – превoз ученика, oзнака и назив из Општег
речника набавки: 60130000 - Услуге друмског путничког превоза за посебне намене, ЈН бр.
1.2.1/20.
Конкурсна документација објављена је дана 06.08.2020. године на Порталу јавних
набавки и сајту наручиоца.
До истека рока за подношење понуда, 14.08.2020. године до 08.30 часова, на адресу
наручиоца приспеле су 2 понуде следећих понуђача:
Ред.
бр.

1.

2.

Број и датум
понуде
231/2020 од
13.08.2020.
године
35/20 од
13.08.2020.
године

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

Час
пријема

LUI TRAVEL DOO, Стевана
Филиповића 115а, Београд

14.08.2020.

08.00

„TRANS-JUG“ DOO, Војводе
Мишића 45/2, 11500 Обреновац

14.08.2020.

08.20

Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисије за спровођење поступка јавне
набавке, одређена Решењем бр. 523 од 30.06.2020. године, сачинила је Записник о отварању понуда

бр. 657 од 14.08.2020. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о
истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 696 од 24.08.2020. године, комисија за
спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:
II - Подаци о јавној набавци:
1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Дражевац“, Дражевац 146, 11506 Дражевац.
2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/20.
3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга - превоз ученика, за потребе Основне школе
„Дражевац“ из Дражевца.
4.- Назив из Општег речника набавки: Услуге друмског путничког превоза за посебне
намене.
5.- Ознака из Општег речника набавки: 60130000.
6.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
7.- Подаци у финансијском плану за 2020. годину: 422411.
8.- Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 4.000.000,00 динара.
9.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:
LUI TRAVEL DOO, Стевана Филиповића 115а, Београд
Конкурсном документацијом у погледу техничког капацитета услов је да понуђач на дан
подношења понуде поседује (у својини или по основу закупа или лизинга или уговора о
пословно -техничкој сарaдњи) минимум 5 (пет) соло аутобуса (градских, приградских или
међуградских) који нису старији од 8 (осам) година рачунајући до дана отварања понуда. Као
доказ поменутог услова тражено је следеће:




читач саобраћајне дозволе;
извод лиценце за превоз путника за понуђене аутобусе;
изјава о техничком капацитету (Образац XII).

Понуђач је у понуди број 231/2020 од 13.08.2020. године доставио Образац XII - Изјава о
техничком капацитету где је навео 5 аутобуса за које је доставио и читаче саобраћајних
дозвола као и изводе лиценце за превоз путника за понуђене аутобусе. Међутим, на основу
достављених доказа комисија за спровођење јавне набавке је установила следеће – за само
два аутобуса, регистарских ознака BG 1033-RĆ и BG 1020-YŠ су достављени сви тражени
докази, док за остала 3 аутобуса нису достављени докази у складу са траженим и у складу са
законом и другим прописима којим се уређује превоз ученика. Наиме, за 2 аутобуса
регистарских ознака NP 057-ZG и NP 084-DO понуђач је доставио доказе из којих се може
видети да аутобуси припадају привредном друштву NERNEX DOO из Новог Пазара и за исте
аутобусе су достављени изводи из лиценце којима се привредном друштву даје право да
обавља превоз путника у друмском саобраћају а исти је уписан и као корисник аутобуса у
саобраћајној дозволи. Исти докази достављени су и за аутобус регистарских ознака BG 1754OZ који припада превознику BALKAN BEST DOO из Вреоца (Лазаревац), који је такође уписан
као корисник у саобраћајној дозволи и за који је достављен извод из лиценце.

Чланом 274. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр.
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука
УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019) је прописано да правно лице,
предузетник, односно физичко лице које није власник возила, не сме у саобраћају на путу
користити возило које је предмет финансијског лизинга, односно закупа, пре него што се
податак о коришћењу не упише у саобраћајну дозволу.
Чланом 15. став 3. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“,
бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. закон, 83/2018, 31/209 и 9/2020) прописано је да су лиценца
за превоз и извод лиценце непреносиви.
Како је за аутобусе регистарских ознака NP 057-ZG, NP 084-DO и BG 1754-OZ из
достављених доказа установљено да извод лиценце не гласи на име понуђача и у складу са
чланом 15. став 3. Закона о превозу путника у друмском саобраћају понуђач не може
пружати услугу превоза овим аутобусима и како понуђач није уписан као корисник за горе
поменуте аутобусе у саобаћајној дозволи а у складу са чланом 274. став 3. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима понуђач не сме у саобраћају на путу користити
поменута возила. Такође, у складу са Чланом 16. Закона о превозу путника у друмском
саобраћају је прописано да домаћи превозник не може било којом својом радњом која се
односи на давање на коришћење лиценце за превоз или извода лиценце да омогући другим
правним или физичким лицима која не испуњавају услове прописане овим законом да
обављају домаћи, односно међународни превоз и из свега наведеног, произилази да понуда
понуђача LUI TRAVEL DOO из Београда није у складу са траженим у конкурсној
документацији.
На основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона, понуда се одбија као неприхватљива.
Понуђенe ценe понуђача чија је понуда одбијена:

Редни
број

Назив или
шифра
понуђача
LUI TRAVEL
DOO, Стевана
Филиповића
115а, Београд

1.

Јединична цена по
км/по аутобусу
пређеног пута без
ПДВ-а (дин.)

Јединична цена по
км/по аутобусу
пређеног пута са
ПДВ-ом (дин.)

Рок важења
понуде

478,47

526,31

90 дана од дана
отварања
понуда

10.- Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена.
11.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин),
после отварања понуда:
1) „TRANS-JUG“ DOO из Обреновца, понуђена цена.........................520,00 дин.




Јединична цена са ПДВ-ом: 572,00 дин.
Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
Рок важења понуде: 62 (шездесетдва) дана.

12.- Назив понуђача чија је понуда најповољнија узимајући у обзир Извештај о
стручној оцени понуда бр. 696 од 24.08.2020. године:

