ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРЊА ВАРОШ“
Добановачка 72
11080 Земун
Број: 1049
Датум: 27.07.2017. године
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 број 990 од 10.07.2017. године и Извештаја комисије за спровођење јавне набавке о
стручној оцени понуда број 1048 од 27.07.2017. године, директор Основне школе „Горња
варош“ из Земуна, доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора
у поступку јавне набавке мале вредности услуга
– извођење екскурзије, наставе у природи и излета,
за потребе Основне школе „Горња варош “ из Земуна
ЈН бр. 1.2.1/17
I – Додељује се уговор:
Партија број 1: Излет за ученике I разредa


понуђачу: Admiral tours, Бирчанинова 28, 11000 Београд, број понуде 166/17
од 15.07.2017. године.

Партија број 2: Излет за ученике II разредa


понуђачу: LUI TRAVEL d.o.o., Стевана Филиповића д.о.о., 11000 Београд, број
понуде 1160/2017 од 19.07.2017. године.

Партија број 3: Излет за ученике III разреда


понуђачу: V.I.A. TOURS PETROVIĆ DOO, Булевар Зорана Ђинђића 193/9, 11070
Београд, број понуде 197/17 од 14.07.2017. године.

Партија број 4: Излет за ученике IV разреда


понуђачу: LUI TRAVEL d.o.o., Стевана Филиповића д.о.о., 11000 Београд, број
понуде 1160/2017 од 19.07.2017. године.

Партија број 5: Екскурзија за ученике V разредa


понуђачу: LUI TRAVEL d.o.o., Стевана Филиповића д.о.о., 11000 Београд, број
понуде 1160/2017 од 19.07.2017. године.

Партија број 6: Екскурзија за ученике VI разредa


VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Александра Поповића 11080 Београд, број
понуде 40/17 од 17.07.2017. године.

Партија број 7: Екскурзија за ученике VII разредa


понуђачу: VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Александра Поповића 11080
Београд, број понуде 40/17 од 17.07.2017. године.

Партија број 8: Екскурзија за ученике VIII разредa


понуђачу: V.I.A. TOURS PETROVIĆ DOO, Булевар Зорана Ђинђића 193/9, 11070
Београд, број понуде 197/17 од 14.07.2017. године.

Партија број 9: Настава у природи за ученике I разреда (три одељења)
Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити
уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне
набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим
одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).


понуђачу: VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Александра Поповића 11080
Београд, број понуде 40/17 од 17.07.2017. године.

Партија број 10: Настава у природи за ученике II и IV разреда
Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити
уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне
набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим
одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).


понуђачу: VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Александра Поповића 11080
Београд, број понуде 40/17 од 17.07.2017. године.

Партија број 11: Настава у природи за ученике I (једно одељење) и III разреда


понуђачу: V.I.A. TOURS PETROVIĆ DOO, Булевар Зорана Ђинђића 193/9, 11070
Београд, број понуде 197/17 од 14.07.2017. године.
Образложење:

На основу Плана јавних набавки за 2017. годину, директор Основне школе „Горња
варош“ из Земуна, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке, заводни број 990 од
10.07.2017. године, за набавку услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и излета,
ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр.
1.2.1/17.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана
11.07.2017. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца. Дана 14.07.2017. године на
Порталу јавних набавки и сајту наручиоца објављена је Измена и допуна конкурсне
документације и Обавештење о продуењу рока за подношење понуда.
До истека рока за подношење понуда, 20.07.2017. године до 13:30 часова, на адресу
наручиоца приспело је 7 (седам) понуда следећих понуђача:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Број и датум
понуде
197/17
од 14.07.2017. год.
117/717
од 17.07.2017. год.
166/17
од 15.07.2017. год.
823
од 14.07.2017. год.
1023
од 20.07.2017. год.
1160/2017
од 19.07.2017. год.
40/17
од 17.07.2017. год.

Назив или шифра понуђача
V.I.A. TOURS PETROVIĆ DOO,
Булевар Зорана Ђинђића 193/9,
11070 Београд
D.T.U.T BALKANIK d.o.o.,
Синђелићева 24, 14000 Ваљево
Admiral tours, Бирчанинова 28,
11000 Београд
OKTOPOD D.O.O., Бојанска 7,
11000 Београд
„LOVĆEN“ doo, Партизанска 13,
22330 Нова Пазова
LUI TRAVEL d.o.o., Стевана
Филиповића д.о.о., 11000 Београд
VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o.,
Александра Поповића 11080
Београд

Датум пријема

Час
пријема

18.07.2017. год.

10:00

18.07.2017. год.

10:05

19.07.2017. год.

09:00

19.07.2017. год.

10:45

20.07.2017. год.

09:00

20.07.2017. год.

12:10

20.07.2017. год.

13:00

Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне
набавке, одређена Решењем број 991 од 10.07.2017. године, сачинила је Записник о
отварању понуда број 1031 од 20.07.2017. године, а затим је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда број 1048 од 27.07.2017. 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 „Горња варош“, Добановачка 72, 11080
Земун.
2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/17.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и
излета за потребе Основне школе „Горња варош“ из Земуна.
4.- Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања.
5.- Ознака из Општег речника набавки: 63516000.
6.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
7.- Подаци у финансијском плану за 2017. годину: конто – 423911.
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 5.000.000,00 динара:
Партија број 1: Излет за ученике I разредa: 131.500,00 дин.
Партија број 2: Излет за ученике II разредa: 124.000,00 дин.
Партија број 3: Излет за ученике III разреда: 112.000,00 дин.
Партија број 4: Излет за ученике IV разреда: 125.500,00 дин.
Партија број 5: Екскурзија за ученике V разредa: 161.500,00 дин.
Партија број 6: Екскурзија за ученике VI разредa: 130.500,00 дин.
Партија број 7: Екскурзија за ученике VII разредa: 420.000,00 дин.
Партија број 8: Екскурзија за ученике VIII разредa: 451.000,00 дин.
Партија број 9: Настава у природи за ученике I разреда (три одељења): 768.000,00
дин.
 Партија број 10: Настава у природи за ученике II и IV разреда: 1.696.000,00 дин.
 Партија број 11: Настава у природи за ученике I (једно одељење) и III разреда:
880.000,00 дин.











9.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:
 D.T.U.T BALKANIK d.o.o., Синђелићева 24, 14000 Ваљево, понуда број 117/717 од
17.07.2017. године
Понуђач је за партије број 2, 5 и 7 понудио цену која је већа од процењене вредности
јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је 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.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партије број 2, 5 и 7 одбија као
неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.

 Admiral tours, Бирчанинова 28, 11000 Београд, понуда број 166/17 од 15.07.2017.
године
Понуђач је за партију број 7 понудио цену која је већа од процењене вредности јавне
набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је 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.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партију број 7 одбија као
неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.

 OKTOPOD D.O.O., Бојанска 7, 11000 Београд, понуда број 823 од 14.07.2017. године
Конкурсном документацијом је као додатни услов у погледу пословног капацитета
тражено да је понуђач у последње три године од дана објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки имао искуства у реализацији ђачких екскурзија / настава у
природи / излета у земљи и то минимум 15 (петнаест) реализованих екскурзија / настава у
природи / излета у земљи. Као доказ је тражена Референтна листа изведених
екскурзија/настава у природи/излета ученика – Образац XIII.
Понуђач је доставио Референтну листу на свом меморандуму у којој нису наведени
сви подаци које је наручилац тражио у оквиру Референтне листе изведених екскурзија /
настава у природи / излета (Образац XIII). Понуђач није навео податке: број дана трајања
екскурзије / наставе у природи / излета, датум уговора, број и датум фактуре, те стога
наручилац не може да утврди да ли је понуђач реализовао минимум 15 (петнаест) екскурзија
/ нас тава у природи / излета у последње три године од дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталуј јавних набавки.
Из горе наведеног произилази да понуђач није испунио додатни услов.
На основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона понуда за партије број 1, 2, 3, 4, 5,
6 и 7 се одбија као неприхватљива.

 „LOVĆEN“ doo, Партизанска 13, 22330 Нова Пазова, понуда број 1023 од 20.07.2017.
године

Конкурсном документацијом је као додатни услов у погледу техничког капацитета
тражено да понуђач у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу закупа,
лизинга, уговора о пословно-техничкој сарaдњи) минимум 5 (пет) аутобуса аутобуса високе
туристичке класе, не старијих од 5 (пет) година на дан завршетка путовања. Као доказ је,
између осталог, је траено да понуђач достави читаче саобраћајних дозвола – за минимум 5
аутобуса.
Понуђач није доставио читаче саобраћајних дозвола.
Конкурсном документацијом је као додатни услов тражено да понуђач у моменту
подношења понуде поседује у закупу, власништву или предрезервацији објекат за смештај у
складу са условима из конкурсне документације (за партије бр. 7, 8, 9, 10 и 11). Као доказ је
тражено да понуђач приложи документ о закупу, власништву или предрезервацији–
фотокопија.
Понуђач није доставио документ о закупу, власништву или предрезервацији–
фотокопија.
Понуђач није доставио следеће обрасце тражене конкурсном документацијом:
- Општи подаци о понуђачу (Образац VI-1) и
- Подаци о начину подношења понуде (Образац VI-2).
На основу члана 106. став 1. тачке 2) и 5) Закона понуда за партију број 10 се
одбија као неприхватљива.
 LUI TRAVEL d.o.o., Стевана Филиповића д.о.о., 11000 Београд, понуда број
1160/2017од 19.07.2017. године
Понуђач је за партију број 7 понудио цену која је већа од процењене вредности јавне
набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је 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.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партију број 7 одбија као
неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.
 VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Александра Поповића 11080 Београд, понуда број
40/17 од 17.07.2017. године

Понуђач је за партије број 2 и 5 понудио цену која је већа од процењене вредности
јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је 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.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се за партије број 2 и 5 одбија као
неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.
Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене:
Редни
број
1.

2.

Назив или шифра
понуђача
D.T.U.T BALKANIK d.o.o.,
Синђелићева 24, 14000
Ваљево
Admiral tours,
Бирчанинова 28, 11000
Београд

3.

OKTOPOD D.O.O.,
Бојанска 7, 11000 Београд

4.

„LOVĆEN“ doo,
Партизанска 13, 22330
Нова Пазова

5.

6.

LUI TRAVEL d.o.o.,
Стевана Филиповића
д.о.о., 11000 Београд
VANJA TRAVEL AGENCY
d.o.o., Александра
Поповића 11080 Београд

Јединична цена по
ученику
без ПДВ-а (дин.)
Партија број 2: 2.473,33
Партија број 5: 2.283,33
Партија број 7: 6.483,33

Јединична цена по
ученику
са ПДВ-ом (дин.)
Партија број 2: 2.515,00
Партија број 5: 2.325,00
Партија број 7: 6.550,00

Партија број 7: 6.050,00

Партија број 7: 6.150,00

Партија број 1: 1.625,00
Партија број 2: 2.302,00
Партија број 3: 2.228,00
Партија број 4: 1.896,00
Партија број 5: 2.145,00
Партија број 6: 2.144,00
Партија број 7: 5.795,00
Партија број 10: 15.350,00

Партија број 1: 1.670,00
Партија број 2: 2.353,00
Партија број 3: 2.273,00
Партија број 4: 1.946,00
Партија број 5: 2.196,00
Партија број 6: 2.196,00
Партија број 7: 5.865,00
Партија број 10: 15.350,00

(Понуђач није у систему
ПДВ-а.)

(Понуђач није у систему
ПДВ-а.)

Партија број 7: 6.153,17

Партија број 7: 6.350,00

Партија број 2: 2.398,00
Партија број 5: 2.140,33

Партија број 2: 2.490,00
Партија број 5: 2.200,00

10.- Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена.
12.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин),
после отварања понуда:

Партија број 1: Излет за ученике I разредa
1) Admiral tours из Београда, понуђена цена………........................................1.505,00 дин.
Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана.
Датум извршења: октобар.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
2) LUI TRAVEL d.o.o. из Београда, понуђена цена………................................1.514,08 дин.
Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана.
Датум извршења: октобар 2017. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
3) V.I.A. TOURS PETROVIĆ DOO из Београда, понуђена цена………...........1.650,00 дин.
Рок важења понуде: 61 (шездесетједан) дан.
Датум извршења: октобар 2017. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
4) VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o. из Београда, понуђена цена……......1.722,00 дин.
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дан.
Датум извршења: октобар 2017. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
5) Д.T.U.T BALKANIK d.o.o. из Ваљева, понуђена цена……….......................1.853,33 дин.
Рок важења понуде: 270 (двестаседамдесет) дана.
Датум извршења: октобар 2017. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Партија број 2: Излет за ученике II разредa

1) LUI TRAVEL d.o.o. из Београда, понуђена цена………................................2.055,76 дин.
Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана.
Датум извршења: април / мај 2018. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
2) Admiral tours из Београда, понуђена цена……….......................................2.145,00 дин.
Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана.
Датум извршења: април / мај.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Партија број 3: Излет за ученике III разреда
1) V.I.A. TOURS PETROVIĆ DOO из Београда понуђена цена .......................1.766,67 дин.
Рок важења понуде: 61 (шездесетједан) дан.
Датум извршења: октобар 2017. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
2) LUI TRAVEL d.o.o. из Београда, понуђена цена………................................1.979,40 дин.
Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана.
Датум извршења: октобар 2017. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
3) VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o. из Београда, понуђена цена….....…......1.982,83 дин.
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дан.
Датум извршења: октобар 2017. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
4) Д.T.U.T BALKANIK d.o.o. из Ваљева, понуђена цена……….......................1.983,33 дин.
Рок важења понуде: 270 (двестаседамдесет) дана.
Датум извршења: октобар 2017. год.

Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
5) Admiral tours из Београда, понуђена цена……….......................................2.183,33 дин.
Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана.
Датум извршења: октобар.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Партија број 4: Излет за ученике IV разреда
1) LUI TRAVEL d.o.o. из Београда, понуђена цена………................................1.688,49 дин.
Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана.
Датум извршења: април / мај 2018. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
2) VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o. из Београда, понуђена цена….....…......1.757,00 дин.
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дан.
Датум извршења: април / мај 2018. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
3) Admiral tours из Београда, понуђена цена……….......................................1.821,67 дин.
Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана.
Датум извршења: април / мај.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
4) Д.T.U.T BALKANIK d.o.o. из Ваљева, понуђена цена……….......................1.873,33 дин.
Рок важења понуде: 270 (двестаседамдесет) дана.
Датум извршења: април – мај 2018. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Партија број 5: Екскурзија за ученике V разредa
1) LUI TRAVEL d.o.o. из Београда, понуђена цена………................................1.895,66 дин.
Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана.
Датум извршења: април / мај 2018. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
2) Admiral tours из Београда, понуђена цена……….......................................2.058,33 дин.
Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана.
Датум извршења: април / мај.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
Партија број 6: Екскурзија за ученике VI разредa
1) VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o. из Београда, понуђена цена….....…......2.062,00 дин.
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дан.
Датум извршења: април / мај 2018. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
2) Д.T.U.T BALKANIK d.o.o. из Ваљева, понуђена цена……….......................2.093,33 дин.
Рок важења понуде: 270 (двестаседамдесет) дана.
Датум извршења: април – мај 2018. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
3) LUI TRAVEL d.o.o. из Београда, понуђена цена………................................2.161,21 дин.
Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана.
Датум извршења: април / мај 2018. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
4) Admiral tours из Београда, понуђена цена……….......................................2.275,00 дин.

Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана.
Датум извршења: април / мај.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Партија број 7: Екскурзија за ученике VII разредa
1) VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o. из Београда, понуђена цена….....…......5.577,83 дин.
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дан.
Датум извршења: 27.04. – 28.04. 2018. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Партија број 8: Екскурзија за ученике VIII разредa
1) V.I.A. TOURS PETROVIĆ DOO из Београда понуђена цена .......................9.440,00 дин.
Рок важења понуде: 61 (шездесетједан) дан.
Датум извршења: октобар 2017. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Партија број 9: Настава у природи за ученике I разреда (три одељења)
1) VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o. из Београда, понуђена цена…...........17.525,00 дин.
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дан.
Датум извршења: почетак јуна 2018. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
Партија број 10: Настава у природи за ученике II и IV разреда
1) VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o. из Београда, понуђена цена…...........16.541,66 дин.
Рок важења понуде: 360 (тристашездесет) дан.
Датум извршења: септембар / октобар 2017. год.

Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
Партија број 11: Настава у природи за ученике I (једно одељење) и III разреда
1) V.I.A. TOURS PETROVIĆ DOO из Београда понуђена цена ....................15.690,00 дин.
Рок важења понуде: 61 (шездесетједан) дан.
Датум извршења: мај 2018. год.
Рок плаћања: У једнаким месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.

11.- Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о
стручној оцени понуда број 1048 од 27.07.2017. године.
Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда
констатовала да су најповољније понуде следећих понуђача:
Партија број 1: Излет за ученике I разредa
 Admiral tours, Бирчанинова 28, 11000 Београд
Јединична цена по ученику за услугу – излет за ученике I разредa износи 1.505,00
динара без ПДВ-а и 1.570,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 120 (стодвадесет)
дана, датум извршења: октобар и рок плаћања – у једнаким месечним ратама (последња
рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према
Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према
структури цене). Изабрани понуђач извршава набавку самостално.
Партија број 2: Излет за ученике II разредa
 LUI TRAVEL d.o.o., Стевана Филиповића д.о.о., 11000 Београд
Јединична цена по ученику за услугу – излет за ученике II разредa износи 2.055,76
динара без ПДВ-а и 2.150,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 90 (деведесет) дана,
датум извршења: април / мај 2018. године и рок плаћања – у једнаким месечним ратама
(последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а
према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене). Изабрани понуђачи извршавају набавку самостално.
Партија број 3: Излет за ученике III разреда
 V.I.A. TOURS PETROVIĆ DOO, Булевар Зорана Ђинђића 193/9, 11070 Београд

Јединична цена по ученику за услугу – излет за ученике III разреда износи 1.766,67
динара без ПДВ-а и 1.800,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 61 (шездесетједан)
дан, датум извршења: октобар 2017. год. и рок плаћања – у једнаким месечним ратама.
(последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а
према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене). Изабрани понуђач извршава набавку самостално.
Партија број 4: Излет за ученике IV разреда
 LUI TRAVEL d.o.o., Стевана Филиповића д.о.о., 11000 Београд
Јединична цена по ученику за услугу – излет за ученике IV разреда износи 1.688,49
динара без ПДВ-а и 1.790,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 90 (деведесет) дана,
април / маја 2018. године и рок плаћања – у једнаким месечним ратама. Последња рата
плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према
Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према
структури цене. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.
Партија број 5: Екскурзија за ученике V разредa
 LUI TRAVEL d.o.o., Стевана Филиповића д.о.о., 11000 Београд
Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике V разредa износи
1.895,66 динара без ПДВ-а и 1.990,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 90
(деведесет) дана, датум извршења: април / мај 2018. године и рок плаћања – у једнаким
месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног
процента смањења цене према структури цене). Изабрани понуђач извршава набавку
самостално.
Партија број 6: Екскурзија за ученике VI разредa
 VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Александра Поповића 11080 Београд
Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике VI разредa износи
2.062,00 динара без ПДВ-а и 2.140,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 360
(тристашездесет) дана, датум извршења: април / мај 2018, године дана и рок плаћања – у
једнаким месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од
дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене). Изабрани понуђач извршава
набавку самостално.
Партија број 7: Екскурзија за ученике VII разредa
 VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Александра Поповића 11080 Београд

Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике VII разредa износи
5.577,83 динара без ПДВ-а и 5.730,00 динара са ПДВ-ом, датум извршења: 27.04 –
28.04.2017. године, рок важења понуде је 360 (тристашездесет) дана и рок плаћања – у
једнаким месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од
дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене). Изабрани понуђачи извршавају
набавку самостално.
Партија број 8: Екскурзија за ученике VIII разредa
 V.I.A. TOURS PETROVIĆ DOO, Булевар Зорана Ђинђића 193/9, 11070 Београд
Јединична цена по ученику за услугу – екскурзија за ученике VIII разредa износи
9.440,00 динара без ПДВ-а и 9.550,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 61
(шездесетједан) дан, датум извршења: октобар 2017. год. и рок плаћања – у једнаким
месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног
процента смањења цене према структури цене). Изабрани понуђач извршава набавку
самостално.
Партија број 9: Настава у природи за ученике I разреда (три одељења)
 VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Александра Поповића 11080 Београд
Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити
уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне
набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим
одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).
Јединична цена по ученику за услугу – настава у природи за ученике I разреда (три
одељења) износи 17.525,00 динара без ПДВ-а и 17.900,00 динара са ПДВ-ом,датум
извршења: почетак јуна 2018. године, рок важења понуде је 360 (тристашездесет) дана и рок
плаћања – у једнаким месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет)
дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене). Изабрани понуђач извршава
набавку самостално.
Партија број 10: Настава у природи за ученике II и IV разреда
 VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o., Александра Поповића 11080 Београд
Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити
уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне
набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим
одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).

