На основу члана 108. став 1.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/12,
14/15, 68/15) а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама и усвојеног Извештаја
Комисије о стручној оцени понуда бр.01-1070/1 од 29.09.2020. године у отвореном
поступку јавне набавке за подношење понуда за јавну набавку услуга организовања
извођења екскурзија, излета и наставе у природи, директор Основне школе “Бранко
Радичевић“ Батајница, Браће Михајловић-Трипић 2, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр.01-1071/1 од 29.09.2020.г.
којом уговоре у предметној јавној набавци додељује доле наведеним понуђачима:
за партије бр.1,2 додељује понуђачу „„Суперлино Травел д.о.о. Београд,
за партију бр.3 додељује понуђачу „Ловћен“ д.о.о. Нова Пазова,
за партије бр.4,5,9 додељује понуђачу Trans/jug Travel Београд,
за партије бр.6,7,8,10 понуђачу „Октопод“ д.о.о. из Београда.
Образложење
Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне
набавке за достављање понуда за набавку услуга организовања извођења екскурзија,
излета и наставе у природи коју наручилац спроводи у отвореном поступку по
партијама.
Број јавне набавке: 3/2020.
Предмет јавне набавке је набавка услуга организовања извођења екскурзија, излета и
наставе у природи и иста је предвиђена у финансијском плану наручиоца и Плану
јавних набавки наручиоца за 2020.г., на конту 423911.
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуге
организовања путовања - (ознака 63516000).
Укупна вредност јавне набавке у предметном поступку за све партије како наручилац
процењује и очекује је 15.353.000,00 динара без пдв за период од 15.09.2020. до
15.06.2021.године.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОЦЕЊЕНИХ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА:
ПАРТИЈА 1 - Настава у природи за ученике 2. разреда
Дестинација: Рожанство, Златибор
Број ученика: 145 x 18.500,00 = 2.682.000,00 динара без ПДВ-а
ПАРТИЈА 2 - Настава у природи за ученике 3.разреда
Дестинација: Гостиље - Златибор
Број ученика: 135 x 19.000,00 = 2.565.000,00 динара без ПДВ-а
ПАРТИЈА 3 - Настава у природи за ученике 4.разреда
Дестинација: Кушићи
Број ученика: 150 x 19.000,00 = 2.850.000,00 динара без ПДВ-а
ПАРТИЈА 4 – Једнодневна екскурзија за ученике 1. - 4,разреда
Дестинација: Батајница – Тршић-Троноша – Батајница
Број ученика: 650 x 3000,00 = 1.950.000,00 динара без ПДВ-а
ПАРТИЈА 5 – Дводневна екскурзија за ученике 5. разреда
Дестинација: Батајница-дворац Дунђерски-Зобнатица-Суботица-Палић-Батајница
Број ученика: 145 x 7000,00 = 1.015.000,00 динара без ПДВ-а
ПАРТИЈА 6 – Једнодневна екскурзија за ученике 6.разреда

Дестинација: Батајница-Бранковина-Тршић-Батајница
Број ученика: 180 x 3000,00 = 540.000,00 динара без ПДВ-а
ПАРТИЈА 7 – Дводневна екскурзија за ученике 6. разреда
Дестинација: Батајница – Сремска Каменица - Зобнатица –Суботица – Палић – Дворац
Дунђерски – Батајница.
Број ученика: 158 x 7000,00 = 1.106.000,00 динара без ПДВ-а
ПАРТИЈА 8 – Једнодневна екскурзија за ученике 7. разреда
Дестинација: Батајница-Ваљево-Бранковина-Струганик - Батајница
Број ученика: 140 x 3000,00 = 420.000,00динара без ПДВ-а
ПАРТИЈА 9 – Дводневна екскурзија за ученике 7. разреда
Дестинација: Батајница-манастир Манасија-Ресавска пећина-Манастир РаваницаНиш-Батајница
Број ученика: 125 x 7000,00 = 875.000,00 динара без ПДВ-а
ПАРТИЈА 10 – Тродневна екскурзија за ученике 8. разреда
Дестинација: Батајница-Ниш-Брзеће-Ђавоља Варош-Панчићев врх-ТЦ КопаоникМанастир Копорин-Црква Покајница-Батајница
Број ученика: 135 x 10.000,00 = 1.350.000,00 динара без ПДВ-а
Поступак отварања понуда спроводи се дана 31.08.2020. године са почетком у 17.00
сати у просторијама Основне школе “Бранко Радичевић“ Батајница, Браће
Михајловић-Трипић 2.
Отварање понуда води комисија у следећем саставу:
1. Јелена Павлица, Председник комисије
2. Дејан Драговић, члан
3. Милош Кукуљ, дипл.правник, сертификовани службеник за јавне набавке, члан
Записничар је Савка Нешић.
Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници понуђача
који су поднели пуномоћја:
Понуђач
Trans-jug Travel
„Ловћен“ д.о.о.
„Via Tours Petrovic“

Представник
Невена Стојић
Маја Медић
Александар Петровић

Пуномоћје
31.8.2020.
31.8.2020.
31.8.2020.

Благовремено су пристигле понуде следећих понуђача:
Бр. под којим је понуда
Заведена
1. 01-827/1

Назив или шифра понуђача Датум пријема

СП „Ласта“ а.д. Београд
28.08.2020
Ауто пут Београд-Ниш бр.4, Београд

2. 01-828/1
„Октопод “ д.о.о.
Велимира Бате Живојиновића 7, Београд
3. 01-834/1
4. 01-836/1

ТА „Банбус“ Обреновац.
Ул.IV бр.21, Обреновац
„Ловћен“ д.о.о.

Сат

9,50

28.08.20.

9,55

31.08.2020 8.00
31.8.2020.

10,42

Партизанска 13, Нова Пазова

5. 01-838/1

“

Trans-jug Travel
Карађорђева 77, Београд

6. 01-839/1
ТА „Балканик“ Ваљево
Синђелићева 24, Ваљево
7. 01-840/1

8. 01-841/1

,,Суперлино Травел“ д.о.о.
Паунова 24, локал 206, Београд

31.08.2020

31.8.2020.

31.08.2020.

„Виа Тоурс Петровић“ д.о.о.
31.08.2020
Булевар Михајла Пупина 10г, вп 8, Н.Београд

11.15

11,40

11.45

11.52

Неблаговремених понуда нема.
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и
евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно) :

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : СП „Ласта“ а.д. Београд
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 4 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1890,14
99,86
1990,00
850
1.228.591,00
1.293.500,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану «Промаја» у Тршићу
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 150 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : мај/јун 2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ

6.252,57

137,43

6,390,00

145

(1х4)
906.622,65

6
**Укупно са
ПДВ
(3х4)
926.550,00

Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Патриа у Суботици и то у :
____ двокреветних соба
____ трокреветних соба
____ четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 150 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : 14/15.5.2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.492,31
97,69
1590,00
180
268.615,80
286.200,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану ______________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 150 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : 150 дана
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
6.552,57
137,43
6.690,00
158
1.035.306,06
1.057.020,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике

Смештај ће бити организован у хотелу Патриа у Суботици и то у :
____ двокреветних соба
____ трокреветних соба
____ четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 150 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : 29/30.9.2020. или 9/10.4.2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.500,34
89,66
1.590,00
140
210.047,60
222.600,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану ______________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 150 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : мај 2021..
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
6.791,00
199,00
6.990,00
125
848.875,00
873.750,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Видиковац у Нишу и то у :
____ двокреветних соба
____ трокреветних соба
____ четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 150 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : 9/10.10.2020. или 16./17.4.2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
11.193,01
296,99
11.490,00
135
1.511.056,35
1.551.150,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Јуниор у Брзећу и то у :
____ двокреветних соба
____ трокреветних соба
____ четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 150 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије крај септембра/почетак октобра 2020.
Или април/мај 2021.
1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „Октопод“ д.о.о. Београд
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 4 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.616,60
323,40
1.940,00
650
1.050,790,00
1.260.000,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану Промаја У Тршићу
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 365 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :мај/јун 2021..
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
5.574,78
1.115,22 6.690,00
145
808.343,10
970.050,00
Објашњење:

* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Патриа у Суботици и то у :
____ двокреветних соба
____ трокреветних соба
____ четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 365 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :14/15.5.2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.158,29
231,71
1.390,00
180
208.492,20
250.200,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану ______________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 365 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : мај 2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
5.503,95
1.101,05 6.605,00
158
869.624,10
1.043.590,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Патриа у Суботици и то у :
____ двокреветних соба
____ трокреветних соба
____ четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45

Рок важења понуде износи 365 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :29/30.9.2020. или 9/10.4.2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.308,28
261,72
1.570,00
140
183.159,20
219.800,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану ______________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења пон уде износи 365дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :мај/јун 2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
5.828,93
1.166,07 6.995,00
125
728.616,25
874.375,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Видиковац у Нишу и то у :
____ двокреветних соба
____ трокреветних соба
____ четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 365 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : 9/10.10.2020. или 16/17.4.2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
8.532,99
1.707,01 10.240,00
135
1.151.953,65
1.382.400,00

Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Јуниор у Брзећу и то у :
____ двокреветних соба
____ трокреветних соба
____ четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дан
Рок важења понуде износи 365 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :крај септембра/почетак октобра 2020.
Или април/мај 2021.
1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „Банбус“ Обреновац
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 4 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.800,51
98,49
1.899,00
650
1.170.331,50
1.234.350,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану Вук у Тршићу
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 365 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : мај/јун 2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
6.283,48
201,52
6.485,00
145
911.104,60
940.325,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Патриа у Суботици и то у :
____ двокреветних соба
____ трокреветних соба
____ четворокреветних соба

Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 365 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :14/15.5.2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.400,51
98,49
1.499,00
180
252.091,80
269.820,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану ______________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 365 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : мај 2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
6.338,02
196,98
6.535,00
158
1.001.407,16
1.032.530,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Патриа у Суботици и то у :
____ двокреветних соба
____ трокреветних соба
____ четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 365 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије 14/15.5.2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.491,51
98,49
1.590,00
140
208.811,40
222.600,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану ______________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 365 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : мај/јун 2021..

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
6.659,84
215,16
6.875,00
125
832.480,00
859.375,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Видиковац у Нишу и то у :
____ двокреветних соба
____ трокреветних соба
____ четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 365 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :14/15.5.2021._

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :
„Ловћен“ д.о.о. Нова Пазова
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 3 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
18.950,00
18.950,00
150
2.842.500,00
2.842.500,00

Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Јавор у Кушићима и то у :
5 двокреветних соба
30 трокреветних соба
15 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 250 дана од дана реализације наставе у природи (15.6.2021.)
Рок важења понуде износи 350 дана од дана отварања понуде
Понуђени термин реализације екскурзије : септембар/октобар 2020.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 3 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
20.950,00
20.950,00
150
3.142.500,00
3.142.500,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Јавор у Кушићима и то у :
5 двокреветних соба
30 трокреветних соба
15 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 15.6.2021.
Рок важења понуде износи 350 дана од дана отварања понуде
Понуђени термин реализације екскурзије : април 2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
7.875,00
7.875,00
158
1.244.250,00
1.244.250,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Патриа у Суботици и то у :

15 двокреветних соба
10 трокреветних соба
30 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 15.6.2021.
Рок важења понуде износи 350 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :29/30.9.2020. и 9/10.4.2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
7.915,00
7.915,00
125
989.375,00
989.375,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Видиковац у Нишу и то у :
10 двокреветних соба
20 трокреветних соба
15 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 15.6.2021.
Рок важења понуде износи 350 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије 9/10.10.2020. или 16/17.4.2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
10.970,00
10.970,00
135
1.480.950,00
1.480.950,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Јуниор у Брзећу и то у :
10 двокреветних соба
30 трокреветних соба
10 четворокреветних соба

Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 15.6.2021.
Рок важења понуде износи 350 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :септембар/окробар 2020.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
11.160,00
11.160,00
135
1.506.600,00
1.506.600,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Јуниор у Брзећу и то у :
10 двокреветних соба
30 трокреветних соба
10 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 15.6.2021.
Рок важења понуде износи 350 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : април/мај 2021.

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :
Trans/jug Travel Београд
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 4 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.574,16
314,84
1.889,00
650
1.023.204,00
1.227.850,00

Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану Промаја у Тршићу
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 367 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : мај/јун 2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
5.406,64
1.081,36 6.478,00
145
783.962,80
940.760,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Патриа у Суботици и то у :
13 двокреветних соба
13 трокреветних соба
20 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 367 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије 14/15.5.2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.235,00
247,00
1.482,00
180
222.300,00
266.760,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану ______________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 367 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : мај 2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5

6

Јединична
цена без ПДВ*
5.580,81

ПДВ

1.116,19

Јединична
цена са ПДВ*

Број
ученика

6.697,00

158

**Укупно без **Укупно са
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
881.767,98
1.058.126,00

Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Патриа у Суботици и то у :
12 двокреветних соба
18 трокреветних соба
20 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 367 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : 29/30.9.2020. или 9/10.4.2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.348,32
269,68
1.618,00
140
188.764,80
226.520,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану ______________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 367 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :мај/јун 2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
5.580,81
1.116,19 6.697,00
125
697.601,25
837.125,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Видиковац у Нишу и то у :
11 двокреветних соба
17 трокреветних соба

13 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 367 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : 9/10.10.2020. или 16/17.4.2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
8.786,63
1757,37
10.544,00
135
1.186.195,05
1.423.440,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Јуниор у Брзећу и то у :
12 двокреветних соба
17 трокреветних соба
15 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 367 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :крај септембра/прва половина октобра
2020. или април/мај 2021.
1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „Балканик“ Ваљево
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 4 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.741,67
348,33
2.090,00
650
1.132.085,50
1.358.500,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану Промаја у Тршићу
Рок плаћања45 дана

Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : мај/јун 2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
5.645,83
1.129,17 6.775,00
145
818.645,35
982.375,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Патриа у Суботици и то у :
11 двокреветних соба
25 трокреветних соба
12 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :14/15.5.2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.412,50
282,50
1.695,00
180
254.250,00
305.100,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану ______________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : мај 2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
5.887,50
1.177,50 7.065,00
158
930.225,00
1.116.270,00

Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Патриа у Суботици и то у :
14 двокреветних соба
26 трокреветних соба
13 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :29/30.9.2020. или 9/10.4.2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.616,67
323,33
1.940,00
140
226.333,80
271.600,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану ______________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : мај7јун 2021..
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
5.970,83
1.194,17 7.165,00
125
746.353,75
895.625,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Видиковац у Нишу и то у :
10 двокреветних соба
19 трокреветних соба
12 четворокреветних соба

Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :9/10.10.2020. или 16/17.4.2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
9.383,33
1.876,67 11.260,00
135
1.266.749,50
1.520.100,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Јуниор у Брзећу и то у :
12 двокреветних соба
21 трокреветних соба
12 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : крај сепрембра/поч.окр.2020.или април
/мај 2021.
1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Суперлино Травел д.о.о. Београд
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
18.450,00
325,00
18.775,00
145
2.675.250,00
2.722.375,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Бела Бреза у Рожанству и то у :
25 двокреветних соба
27 трокреветних соба
20 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 60 дана од дана реализације наставе у природи
Рок важења понуде износи 200 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :април/мај 2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 2 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
18.535,00
250,00
18.785,00
135
2.502.225,00
2.535.975,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Гостиљска врела у Гостиљу и то у :
3_ двокреветних соба
12 трокреветних соба
20 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
______________________________.
Рок плаћања: 60
Рок важења понуде износи 200 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : април/мај 2021.

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Виа Турс Петровић Нови Београд
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 4 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.790,00
80,00
1.870,00
650
1.163.500,00
1.215.500,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану Промаја у Тршићу
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 61 дан од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : мај7јун 2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
6.564,33
197,67
6.762,00
145
951.827,85
980.490,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике

Смештај ће бити организован у хотелу Патриа у Суботици и то у :
2 двокреветних соба
7 трокреветних соба
30 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 61 дан од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : 14/15.5.2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.476,67
61,33
1.538,00
180
265.800,60
276.840,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану ______________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 61 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : мај 2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
6.621,00
189,00
6810,00
158
1.046.118,00
1.287.090,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Патриа у Суботици и то у :
1 двокреветних соба
12 трокреветних соба
30 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 61 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : 29/30.9.2020. или 9/10.4.2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8 (Образац за једнодневна путовања)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
1.713,33
84,67
1.798,00
140
239.866,20
251.720,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Ручак ће бити организован у ресторану ______________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 61 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : мај/јун 2021.
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
6.844,33
261,67
7.106,00
125
855.541,25
888.250,00
Објашњење:
* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Видиковац у Нишу и то у :
2 двокреветних соба
7 трокреветних соба
25 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 61 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије :9/10.10.2020. или 16/17.4.2021.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10 (Образац за путовања са преноћиштем)
1
2
3
4
5
6
Јединична
ПДВ
Јединична
Број
**Укупно без **Укупно са
цена без ПДВ*
цена са ПДВ* ученика
ПДВ
ПДВ
(1х4)
(3х4)
10.629,17
363,83
10.993,00
135
1.434.937,95
1.484.055,00
Објашњење:

* Цена за једног ученика
** Укупно за све ученике
Смештај ће бити организован у хотелу Јуниор у Брзећу и то у :
____ двокреветних соба
5 трокреветних соба
30 четворокреветних соба
Додатни оброк (у партијама у којима се захтева) биће организован у
_____/_________
________________________________
у
_______________________________________
Рок плаћања: 45 дана
Рок важења понуде износи 61 дана од дана отварања понуде.
Понуђени термин реализације екскурзије : крај септембра/ прва половина
октобра 202. Или април/мај 2021.год.
Критеријум за избор најприхватљивије понуде је критеријум НАЈНИЖЕ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Ценећи достављене благовремене понуде понуђача Комисија наручиоца је приликом
стручне оцене понуда утврдила следеће:
Комисија наручиоца је понуду понуђача „VIA TOURS PETROVIĆ“ из Београда
одбила као неприхватљиву за партије бр.4,5,6,7,8,9,10 јер је исти као рок важења
понуде понудио за све партије рок од 61 дана од дана отварања понуда а
конкурсном документацијом је дефинисан захтев да рок важења понуде у
предметном поступку јавне набавке не може бити краћи од 120 дана од дана
отварања понуда.
Комисија наручиоца је понуду понуђача „Ловћен“ д.о.о. Нова Пазова
одбила као неприхватљиву за партије бр.3 ,7,9 и 10 јер понуђене цене из понуда
за наведене партије превазилазе процењене вредности за сваку партију понаособ.
Понуду понуђача „Ловћен“ д.о.о. Нова Пазова за партију бр.3 (април 2021.г.),
Комисија наручиоца је исту прихватила у складу са чл.107.став 4. Закона о
јавним набавкама.
Комисија наручиоца је понуду понуђача „Балканик“, из Ваљева оценила
прихватљивом за партије бр.4,5,6,7,8,9,10.
Комисија наручиоца је понуду понуђача Trans/jug Travel Београд
оценила прихватљивом за партије бр.4,5,6,7,8,9,10.
Комисија наручиоца је понуду понуђача „Суперлино Травел д.о.о. Београд
оценила прихватљивом за партије бр.1 и 2.
Комисија наручиоца је понуду понуђача СП „Ласта“ а.д. Београд
из Београда оценила прихватљивом за партије бр. 4,5,6,7,8,9,10.

Комисија наручиоца је понуду понуђача „Октопод“ д.о.о. из Београда оценила
прихватљивом за партије бр. 4,5,6,7,8,9,10.
Комисија наручиоца је понуду понуђача
прихватљивом за партије бр. 4,5,6,7,8,9.

„Банбус“

Обреновац

оценила

У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму , на предлог
Комисије Директор је донео одлуку о додели уговора којом уговоре у предметној
јавној набавци додељује доле наведеним понуђачима по наведеним партијама:
за партије бр.1,2 додељује понуђачу „„Суперлино Травел д.о.о. Београд,
за партију бр.3 додељује понуђачу „Ловћен“ д.о.о. Нова Пазова,
за партије бр.4,5,9 додељује понуђачу Trans/jug Travel Београд,
за партије бр.6,7,8,10 понуђачу „Октопод“ д.о.о. из Београда.
На основу изнетог, а на основу предлога Комисије наручиоца Директор школе је донео
одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту
права у року од 10 (десет) дана од дана објаве Одлуке о додели уговора на порталу
Управе за јавне набавке .
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу .
Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Комисији за
заштиту права.
Обавештење о закљученом уговору у предметној јавној набавци наручилац ће објавити
на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.
за наручиоца :
______________________
Љиљана Мијић
директор ОШ „Бранко Радичевић“
Доставити:
-секретару школе
-архиви

