
Прва техничка школа 

Радоја Домановића бр. 8. 

34000 Крагујевац 

дел.бр.02/4410 

датум:06.09.2019 

 

 

Број јавне набавке: 1.2.5./2019. 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке –отворени поступак број 02/3569 

од 22.07.2019. године, сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 02/404 од 

05.09.2019. године, а у складу са чланом 108.став 1. ("Службени гласник РС" број 

124/12,14/15 и 68/15) доносим следећу: 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

 

1) Предмет јавне набавке: екскурзија ученика четвртог разреда 

Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000-услуге организације путовања 

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, по јавном позиву дел.бр.02/3604 

објављеном дана 02.08.2019. године на Порталу јавних набавки адреса 

http://www.portal.ujn.gov.rs/,Порталу службених гласила и  интернет страници наручиоца 

http:/ :// www.prvatehnicka.edu.rs./и . 

 

2) Број позиције у годишњем плану набавки за 2019. годину, 1.2.5. 

 

3) Процењена вредност:8.000.000,00 динара 

 

4) Евентуалних одступања од плана набавки: нема 

 

5) Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку. 

 

6) Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке. 

 

Рок за подношење понуда: 02.09.2019. године до 12:30 часова. 

За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија. 

Јавно отварање понуда обављено је дана 02.09.2019. године у 13:00 часова у 

просторијама Прве техничке школе. 

Отварању понуда присуствовала два представника понуђача. 

-Јован Динић, ДОО "Атлантик" и Зоран Сердар, ДОО"Фантаст турист"  

 

7) Основни подаци о понуђачима по редоследу пријема: на оглас су конкурисала 2 

понуђача: 

 

1."Атлантик"ДОО Крагујевац 02.09.2019. у 12:10  часова. 

2. "Fantast tourist"ДОО Нови Сад 02.09.2019. у 12:20 часова 

 

http://www.mdt.edu.rs./и


  

р.б. заводни број назив/шифра 

понуђача 

понуђена цена 

без ПДВ-а  

начин и 

услови 

плаћања 

недостаци у 

понуди 

1.  02/4352 од 

02.09.2019. 

у 12:10 

"Атлантик" ДОО 

Крагујевац  

34.574,86 У складу са 

конкурсом 

нема 

2.  02/4353 од 

02.09.2019.  

у 12:20 

"Fantast tourist" 

ДОО 

Нови Сад  

33.980,82 У складу са 

конкурсом 

нема 

 

 

Испуњеност услова: 

 

 

р.б. понуђач 

назив фирме 

образац 

пону
де 

део 

VI 

образац 
цене 

део 5 

стр. 

31 

модел 

оквирно
г 

споразу

ма  

део VII 

oбразац 

структуре 
цена 

део 

VIII 

 

образац 

изјаве о 
независној 

понуди 

део 

X 

образа

ц 
изјаве 

чл.75 

став 2. 
део XI 

техничке 

карактерист
ике 

део III, 

обавезни и 

додaтни  

услови 

чл.75. и 76. 

1. "Атлантик" ДОО 

Крагујевац  

+ + + + + + + 

2. "Fantast tourist" 

ДОО 

Нови Сад  

+ + + + + + + 

 

8) Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање:нема 

 

9) -11) Мишљење комисије за јавну набаку:  

За  екскурзију ученика четвртог разреда, пристигле су две понуде које су благовремене, 

одговарајуће и прихватљиве. 

 

12) Дана 05.09.2019. г. Комисија за јавну набавку је у складу са критеријумом за оцену 

понуда: најнижа понуђена цена извршила рангирање понуђача који испуњавају све услове 

на основу доказа достављених уз понуду 

 

РАНГ  ЛИСТА 

 

Р.Б.  

Понуђач 

КРИТЕРИЈУМ:најнижа 

понуђена цена без ПДВ-а 

1. "Fantast tourist" ДОО Нови Сад 33.980,82 

2. "Атлантик"ДОО Крагујевац 34.574,86 

 



13) На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну 

набавку предлаже да се УГОВОР за набавку услуга екскурзија ученика четврог разреда, 

додели: 

 

понуђачу 

ДОО"FANTAST TOURIST", 

ул.Јеврејска бр.8 

21 000 Нови Сад 

 

уз уговорени износ: 33.980,82 динара без ПДВ-а по путнику и 40.777,00 динара са 

ПДВ-ом 

у свему у складу са понудом дел. бр. 02/4353 од 02.09.2019. године,  

            место испоруке: У складу са Програмом Прилог III конкурсне документације. 

 

 

14)На основу оцене понуда спроведене у складу са конкурсном документацијом изабрани 

понуђач је: 

ДОО"FANTAST TOURIST", 

ул.Јеврејска бр.8 

 21 000 Нови Сад  

 

уз уговорени износ: 33.980,82 динара без ПДВ-а по путнику и 40.777,00 динара са 

ПДВ-ом 

у свему у складу са понудом дел. бр. 02/4353 од 02.09.2019. године,  

            место испоруке: У складу са Програмом Прилог III конкурсне документације. 

 

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од 

дана објављиања на Порталу јавних набавки, Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки.Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља комисији. 

 

Директор  

____________________ 

Зоран Зорић 


