
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
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	Text5: Предмет јавне набавке је услуга - Организација студијске посете словеначкој Регионалној развојној агенцији Засавје за партнере у пројекту „ Регионална сарадња и јачање капацитета за коришћење претприступних фондова и спровођење кохезионе политике за развој региона " , ЈН бр.02 /201963516000 – Услуга  организације путовања
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	Text7: У поступку јавне набавке учестовало је: 3 ( три ) понуђача.Назив понуђача: Заједничка понуда понуђача ГРАНД ТОУРС ДОО и ГРАНД ТТ, Железничка 23а, Нови Сад Број под којим је понуда заведена: 58/19 од 23.04.2019. Мат.број: 20339748ПИБ: 105249896Назив понуђача: „ BLUE TRAVEL” , Краљевачка 4, Врњачка БањаБрој под којим је понуда заведена: 59/19 од 23.04.2019. Мат.број: 17614215ПИБ: 103592768Назив понуђача„MATOVIĆ TOURS”DOO,Хајдук Вељкова 6а, ЧачакБрој под којим је понуда заведена: 60/19 од 23.04.2019. Мат.број: 20232625ПИБ: 104760835
	Text12: 
	Text10: Све три приспеле понуде су оцењене као неприхватљиве из следећих разлога-Заједничка понуда понуђача ГРАНД ТОУРС ДОО и ГРАНД ТТ, Железничка 23а, Нови Сад, број под којим је понуда заведена: 58/19 од 23.04.2019. је неприхватљива на основу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама којом је утврђено да је прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке, из следећих разлога:- Понуда наведеног понуђача не садржи доказе о испуњавању додатног услова захтеваног Конкурсном документацијом, а који се односи на додатни услов технички капацитет и то да је понуђач у последње 3 године организовао и реализовао најмање једно овакво или слично вишедневно студијско путовање. Као доказ о испуњавању наведеног додатног услова, Конкурсном документацијом је дефинисано да се доказује достављањем  фотокопија уговора о организовању стручног путовања са наручиоцем, фотокопије програма организованог стручног путовања, извештаја са стручног путовања или другог доказа који на несумњив начин доказује да је понуђач реализовао слично вишедневно студијско путовање. Наведени понуђач је у својој понуди доставио фотокопије Уговора о пружању услуге извођења студијског путовања за потребе средње школе, док  Програм организованог стручног путовања и Извештај као доказ о реализацији сличног вишедневног студијског путовања нису достављени. 2. Понуда понуђача „BLUE TRAVEL” ДОО,  Краљевачка 4, Врњачка Бања, број под којим је понуда заведена: 59/19 од 23.04.2019.  је неприхватљива на основу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама којом је утврђено да је прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке, из следећих разлога: - Понуда наведеног понуђача не садржи доказе о испуњавању додатног услова захтеваног Конкурсном документацијом, а који се односи на додатни услов технички капацитет и то да је понуђач у последње 3 године организовао и реализовао најмање једно овакво или слично вишедневно студијско путовање. Као доказ о испуњавању наведеног додатног услова, Конкурсном документацијом је дефинисано да се доказује достављањем фотокопија уговора о организовању стручног путовања са наручиоцем, фотокопије програма организованог стручног путовања, извештаја са стручног путовања или другог доказа који на несумњив начин доказује да је понуђач реализовао слично вишедневно студијско путовање. Наведени понуђач је у својој понуди доставио Референтну листу као доказ организације екскурзија и школа у природи, као и Потврде о организовању истих, а које су организоване у земљи. Понуђач није доставио фотокопије Уговора о организовању стручног путовања, Програм организованог стручног путовања из којег би се могло на несумњив начин утврдити да је понуђач реализовао слично вишедневно студијско путовање;- Понуда наведеног понуђача не садржи доказе о испуњавању додатног услова захтеваног Конкурсном документацијом, а који се односи на додатни услов кадровски капацитет и то да понуђач има минимум 4 радно ангажована возача и једног лиценцираног туристичког водича са најмање 5 година радног искуства (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 199. Закона о раду). Достављена понуда не садржи фотокопије М образаца/уговора за минимум 4 радно ангажована возача.3. Понуда понуђача „МАТОВИЋ ТОУРС” ДОО, Хајдук Вељкова 6а, Чачак, број под којим је понуда заведена: 60/19 од 23.04.2019. је  неприхватљива на основу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама којом је утврђено да је прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке, из следећих разлога:-  понуђена цена услуге у износу од 888.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, прелази износ процењене вредности јавне набавке у износу од 887.760,00  динара без ПДВ-а;- у достављеној понуди наведеног понуђача достављена је потврда резервације хотела у Лашком, што је супротно захтеву из Спецификације услуге којом је дефинисано да је потребно обезбедити  хотелски смештај у Римским Топлицима. 
	Text11: Након формирања нове одлуке о покретању јавне набавке, а најкасније до августа 2019.године.
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