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На основу члана 107. и члана 108. Законом о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/12, број 14/2015 и број 68/2015), Директор Центра за социјални рад Лесковац, ул
Косте Стаменковића 6, 16000 Лесковац, дана 24.05.2016.године, доноси:

ОДЛУКУ о додели уговора
ЈН 3М/2016 набавка услуга организација летовања

Додељује се уговор о јавној набавци услуга у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН
3М/2016 набавка услуга оранизација летовања, за потребе Центра за социјални рад
Лесковац, ул Косте СТаменковића 6, 16000 Лесковац, понуђачу Привредно Друштво
„Свим Травел“ ДОО Лесковац, ул Немањина 3/17, 16000 Лесковац (понуда бр. 275/16 од
24.05.2016.год.), ПИБ 105265958, МБ 20345586, број лиценце ОТП 81/2016.

Образложење
Наручилац је дана 11.05.2016.год. број 235/16 донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке услуге мале вредности – услуга организација путовања за децу у хранитељским
породицама, за потребе Центра за социјални рад Лесковац, ул Косте Стаменковића 6, ЈН
3М/2016.

У извештају о стручној оцени понуда од 24.05.2016. год., Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:

1. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
2. Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке: набавка услуга оранизација летовања.
Ознака из општег речника набавке:
- 55130000-0 – остале хотелске услуге.
Редни број јавне набавке: ЈН 3М/2016,
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.666.667,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) 1.029.600,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) 1.235.520,00 динара

Подаци о апропријацији у буџету односно у финансијском плану; позиција број 472311 –
накнада из буџета за децу и породицу.

2.  Подаци из плана набавке :
Ред.бр.1.1.1; Процењена вредност – 1.666.667,00 динара без пдв-а; Планирана средства у
буџету/фин.плану: 1.666.667,00 динара без пдв-а; Конто планска година: 472311 ; Врста
поступка – поступак јавне набавке мале вредности; Оквирно време покретања поступка: мај
2016; Оквирно време закључења уговора: јун 2016; Оквирно време извршења уговора: јул-
август 2016.

3. Евентуална одступања од плана набавки са образложењем: Поступак спроведен са
закашњењем због процеса рада, Оквирно време извршења уговора – почетак августа месеца
2016. године.
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4. Разлози и околности који оправдавају примену поступка: Примењен поступак јавне
набавке мале вредности због процењене вредности испод 5.000.000,00 без пдв-а.

5. Основни подаци о понуђачима:
Конкурсна документација је постављена на Портал Управе за јавне набавке, сајту Центра за

социјални рад Лесковац и достављена потенцијалним понуђачима:
1. ТА „Нитравел“ Ниш, ул Обреновићева 46, 18000 Ниш; 2. Привредно Друштво „Свим

Травел“ ДОО Лесковац, ул Немањина 3/17, 16000 Лесковац; 3. ТА „Трем“ Ниш, ул Војводе
Танкосића 9, 18000 Ниш.

На основу Записника о отварању понуда  од 24.05.2016. године за набавку услуга мале
вредности – ЈН 3М/2016, набавка услуге организација летовања, Комисија је  констатовала
и утврдила следеће:
У поступку јавне набавке учествовао је 1 (један) понуђача:

Дел. број понуде понуђача, Назив/име понуђача

Благовремене понуде Неблаговерене понуде
32/16 ДОО „Свим Травел“ Лесковац, ул Немањина 3/17

Називи, односно имена понуђача који нису доставили понуде, а ућућен је позив:
Ред број

Назив позваног  понуђача Разлози због којих није достављена понуда

1 ТА „Трем“ Ниш, ул Војводе
Танкосића 9, 18000 Ниш

непознати

2 ТА „Нитравел“ Ниш, ул Обрен-
Овићева 46, 18000 Ниш

непознати

Вредновање исправних понуда врши се на основу критеријума – најнижа понуђена цена.

Број под
којим је
понуда
заведена

Подносилац понуде Разлози за приохватање
понуде

Понуђена цена

275/16 ДОО „Свим Травел“
Лесковац,
ул Немањина 3/17

Достављена комплетна тражена
документација.

34.320,00 динара по особи са
превозом-цена са ПДВ-ом.

Имајући у виду чињеницу да је пристигла благовремено само једна понуда, која је
прихватљива и у којој понуђач испуњава све тражене услове, Комисија предлаже
Директору да у складу са Законом о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/12) а по члану 54. и члану 105, додели уговор за - ЈН 3М/2016. јавну набавку услуга, у
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поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга организација летовања, понуђачу
Привредно Друштво „Свим Травел» ДОО Лесковац, ул Немањина 3/17, 16000 Лесковац
(понуда бр.32 од 20.05.2016.год., заведена у дел протоколу дана 24.5.2016.год., број 275/16)
са најповољнијом понудом.

Одговорно лице наручиоца, Директор, прихватио је предлог Комисије за јавне набавке
мале вредности о додели уговора - ЈН 3М/2016 - јавну набавку услуга организација
летовања, тако да је на основу законског овлашћења донео Одлуку о додели уговора
понуђачу Привредно Друштво „Свим Травел“ ДОО Лесковац, ул Немањина 3/17, 16000
Лесковац (понуда бр. 32 од 20.05.2016.год., заведена у дел протоколу дана 24.5.2016.год.,
број 275/16)

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет)
дана од дана пријема одлуке (на основу члана 149. Закона о јавним набавкама). Захтев се подноси
Републичкој комисији за заштиту права, а предаје се Наручиоцу непосредно или препорученом
пошиљком с повратницом, на адресу : Центар за социјални рад Лесковац, ул Косте Стаменковића
6, 16000 Лесковац. Примерак захтева подносилац истовремено упућује Републичкој комисији. У
складу са Законом о јавним набавкама (''Сл. Гл. РС'', број 124/12м, број 14/2015 и број 68/2015).

НАРУЧИЛАЦ
Директор

________________
Бобан Илић


