ОСНОВНА ШКОЛА ,,МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“
Ул.4.децембар бр.35.
32240 Лучани
Бр: 69.
Датум: 19.02.2018.г.

На основу члана 109 став 4 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15),
Наручиоц Основна школа „Милан Благојевић“ Лучани у поступку јавне набавке мале
вредности „Услуга извођења екскурзије за ученике од 1.до 8.разреда и наставе у природи за
ученике од 1. до 4. разреда, за школску 2017/2018.годину“-а за ПАРТИЈУ 8.
редни број 1/2018
објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Основна школа „Милан Благојевић“, Ул. 4.децембар бр.35, 32240 Лучани, www.oslucani.edu.rs
2. Врста наручиоца:
Основно образовање
3.Подаци о врсти поступка и врсти предмета јавне набавке
Поступак јавне набавке „Услуга извођења екскурзије за ученике од 1.до 8.разреда и наставе у природи за
ученике од 1. до 4. разреда, за школску 2017/2018.годину“-ПАРТИЈА 8 “,
редни број 1/2018
спровешће се у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора о јавној набавци.
4.Опис предмета набавке
Путовање, смештај и обилазак културно-историјских знаметитости
5.Назив и ознака из општег речника набавке
63516000-Услуге организације путовања
55110000-Услуге хотелског смештаја

6.Процењена вредност набавке – за партију 8.(осми разред)
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

624.645,00 динара

7.Број примљених понуда и подаци о понуђачима
Благовремено, тј. до дана 12.02.2018.г. до 12,00 часова, пристиглe су четири понуде и то
следећег понуђача:
Број под којим је
Назив или шифра понуђача
Датум пријема
Час и минут
понуда заведена
пријема
50/1.
Друштво
са
ограниченом 9.2.2018.г.
10:18 часова
одговорношћу за туризам и услуге

50/2.
52/1.
52/2.

„BLUE TRAVEL“ Врњачка Бања, Ул.
Краљевачка 4, 36210 Врњачка Бања
ТА „Матовић“, Ул. Хајдук Вељкова 9.2.2018.г.
6А,32000 Чачак
Д.Т.У.Т. Балканик д.о.о. Синђелићева 12.2.2018.г.
24. 14000 Ваљево
Привредно
друштво
„ВААР 12.2.2018.г.
ТРАВЕЛ“ д.о.о., ул. Бошка Петровића
29, 32250 Ивањица

13:45 часова
11:20 часова
11:50 часова

8. Разлог обуставе поступка
Да се поступак за партију број 8. обуставља због начињене материјалне грешке од стране
Наручиоца у конкурсној документацији број 45/4. од 2.2.2018.године. Годишњим планом рада за
школску 2017/2018.годину, а који је усвојен на седници Школског одбора од 14.9.2017.године
одређено је да екскурзија за 8. разред буде дводневна екскурзија. Како је у конкусној
документацији дошло до грешке, јер је
написана тродневна екскурзија, неопходно је да се
поступак за партију број 8.обустави. Након коначности одлуке о обустави поступка, набавка ће се
поново расписати за поменуту партију са спецификацијом која ће бити усклађена са садржајем
поменуте екскурзије из Годишњег плана рада за школску 2017/2018.годину.
9.Поновно спровођење поступка
Поступак ће бити покренут одмах након коначности Одлуке о обустави поступка.

Одговорно лице
Директор школе
____________________
Радојка Ђорђевић

