ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ“
Доситеја Обрадовића 4
11550 Лазаревац
Број: 54
Датум: 30.01.2017. 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 отвореног поступка
јавне набавке бр. 667 од 22.11.2016. године и Извештаја Комисије за спровођење јавне
набавке о стручној оцени понуда бр. 53 од 30.01.2017. године, директор Основне школе
„Војислав Вока Савић“ из Лазаревца, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
у отвореном поступку јавне набавке услуга
– извођење екскурзије и наставе у природи,
за потребе Основне школе „Војислав Вока Савић“ из Лазаревца

ЈН бр. 1.2.1/16
I – Додељује се уговор:
Партија број 1
 понуђачу: D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Синђелићева 24, 14000 Београд, број
понуде 0004/2017 од 10.01.2017. године.
Партија број 2
 понуђачу: D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Синђелићева 24, 14000 Београд, број
понуде 0004/2017 од 10.01.2017. године.
Партија број 3
 понуђачу: D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Синђелићева 24, 14000 Београд, број
понуде 0004/2017 од 10.01.2017. године.
Партија број 4
 понуђачу: ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, Светог Димитрија 4а, 11550 Лазаревац
(овлашћен члан групе понуђача) и VIP TOURS & SERVICE DOO, Трг Павла
Стојковића 12, 18000 Ниш (члан групе понуђача) - заједничка понуда, број
понуде 01/2017 од 12.01.2017. године.

Партија број 5
 понуђачу: ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, Светог Димитрија 4а, 11550 Лазаревац
(овлашћен члан групе понуђача) и VIP TOURS & SERVICE DOO, Трг Павла
Стојковића 12, 18000 Ниш (члан групе понуђача) - заједничка понуда, број
понуде 01/2017 од 12.01.2017. године.
Партија број 6
 понуђачу: D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Синђелићева 24, 14000 Београд, број
понуде 0004/2017 од 10.01.2017. године.
Партија број 7
 понуђачу: СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Николаја Велимировића 12,
11550 Лазаревац, број понуде 260 од 11.01.2017. године.
Партија број 8
 понуђачу: СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Николаја Велимировића 12,
11550 Лазаревац, број понуде 260 од 11.01.2017. године.
Партија број 9
 понуђачу: СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Николаја Велимировића 12,
11550 Лазаревац, број понуде 260 од 11.01.2017. године.
Партија број 10
 понуђачу: СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Николаја Велимировића 12,
11550 Лазаревац, број понуде 260 од 11.01.2017. године.
Партија број 11
 понуђачу: СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Николаја Велимировића 12,
11550 Лазаревац, број понуде 260 од 11.01.2017. године.
Партија број 12

 понуђачу: D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Синђелићева 24, 14000 Београд, број
понуде 0004/2017 од 10.01.2017. године.
Партија број 13

 понуђачу: „COSMOPOLIS“ D.O.O., Ђурђевданска 1/10, 34300 Аранђеловац, број
понуде 10/2017 од 12.01.2017. године.

Образложење:
На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Основне школе „Војислав
Вока Савић“ из Лазаревца, донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке,
заводни бр. 667 од 22.11.2016. године, за набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у
природи, ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације
путовања, ЈН бр. 1.2.1/16.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана
14.12.2016. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца. Позив за подношење
понуда послат је на објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база
прописа.
До истека рока за подношење понуда, 19.01.2017. године до 10:30 часова, на адресу
наручиоца приспело је 6 (шест) понуде следећих понуђача:
Ред.
бр.

Број и датум понуде

1.

450/16
од 11.12.2016. год.

2.

0004/2017
од 10.01.2017. год.

3.

01/2017
од 12.01.2017. год.

4.

260
од 11.01.2017. год.

5.

01/2017
од 09.01.2017. год.

6.

10/2017
од 12.01.2017. год.

Назив или шифра понуђача
T.A. „Sport trim travel“,
Рузвелтова 1, 11000 Београд
D.T.U.T. BALKANIK D.O.O.,
Синђелићева 24, 14000
Београд
ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, Светог
Димитрија 4а, 11550
Лазаревац (овлашћен члан
групе понуђача) и
VIP TOURS & SERVICE DOO,
Трг Павла Стојковића 12,
18000 Ниш (члан групе
понуђача)
заједничка понуда
СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА
„ЛАСТРА“, Николаја
Велимировића 12, 11550
Лазаревац
„LUKSIM“ d.o.o., предузеће за
производњу, трговину и
услуге, Војводе Степе 353,
11010 Београд
„COSMOPOLIS“ D.O.O.,
Ђурђевданска 1/10, 34300
Аранђеловац

Датум пријема

Час
пријема

12.01.2017.

12:00

17.01.2017.

11:00

19.01.2017.

09:55

19.01.2017.

10:05

19.01.2017.

10:15

19.01.2017.

10:18

Неблаговремена понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка
јавне набавке, одређена Решењем бр. 668 од 22.11.2016. године, сачинила је Записник о

отварању понуда бр. 35 од 19.01.2017. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и
сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 53 од 30.01.2017. године, Kомисија за
спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:
II - Подаци о јавној набавци:
1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Војислав Вока Савић“, Доситеја
Обрадовића 4, 11550 Лазаревац.
2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/16.
3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи.
4. Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања.
5. Ознака из Општег речника набавки: 63516000.
6. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
7. Подаци у финансијском плану за 2016. годину: конто – 423911.
8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 9.800.000,00 дин.:














Партија број 1: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa: 1.045.000,00 дин.;
Партија број 2: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разреда: 1.045.000,00 дин.;
Партија број 3: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa: 1.045.000,00 дин.;
Партија број 4: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa: 1.045.000,00 дин.;
Партија број 5: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa: 1.045.000,00 дин.;
Партија број 6: Једнодневна екскурзија за ученике I разреда: 445.000,00 дин.;
Партија број 7: Једнодневна екскурзија за ученике II разреда: 460.000,00 дин.;
Партија број 8: Једнодневна екскурзија за ученике III разреда: 475.000,00 дин.;
Партија број 9: Једнодневна екскурзија за ученике IV разреда: 460.000,00 дин.;
Партија број 10: Једнодневна екскурзија за ученике V разреда: 490.000,00 дин.;
Партија број 11: Једнодневна екскурзија за ученике VI разреда: 490.000,00 дин.;
Партија број 12: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa: 810.000,00 дин.;
Партија број 13: Тродневна екскурзија за ученике VIII разреда: 945.000,00 дин..

9. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и
понуђене цене:
 T.A. „Sport trim travel“, Рузвелтова 1, 11000 Београд, понуда број 450/16
од 11.12.2016. год.
Конкурсном документацијом је у делу ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У
ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ за партију број 1 тражено: „СМЕШТАЈ: Смештај
на Златибору у хотелу са минимум 2 звездице, одмаралишту, вили или коначишту, у једном
објекту, максимално 500 м од центра Златибора, који испуњавају услове за извођење
предвиђених наставних и ваннаставних садржаја (просторију за учење, играоница, спортски

терени) на бази седам пуних пансиона (доручак, ручак и вечера). За наставнике обезбедити
једнокреветне и двокреветне собе, а за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне
собе, без помоћних лежајева и кревета на спрат (собе са купатилом).“
Понуђач је у понуди број 450/16 од 11.12.2016. год. понудио објекат „SPORT TRIM“
SRC на Златибору који се налази на 1000 метара од центра Златибора.
Имајући у виду да је наручилац тражио да се смештај налази на максимално 500
метара од центра Златибора, а да је понуђач понудио смештај који се налази на 1000 метара
од центра Златибора, понуђач није испунио тражено конкурсном документацијом.
Конкурсном документацијом је у делу ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У
ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ за партију број 2 тражено: „СМЕШТАЈ: Смештај
на Златибору у хотелу са минимум 2 звездице, одмаралишту, вили или коначишту, у једном
објекту, максимално 500 м од центра Златибора, који испуњавају услове за извођење
предвиђених наставних и ваннаставних садржаја (просторију за учење, играоница, спортски
терени) на бази седам пуних пансиона (доручак, ручак и вечера). За наставнике обезбедити
једнокреветне и двокреветне собе, а за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне
собе, без помоћних лежајева и кревета на спрат (собе са купатилом).“
Понуђач је у понуди број 450/16 од 11.12.2016. год. понудио објекат „SPORT TRIM“
SRC на Златибору који се налази на 1000 метара од центра Златибора.
Имајући у виду да је наручилац тражио да се смештај налази на максимално 500
метара од центра Златибора, а да је понуђач понудио смештај који се налази на 1000 метара
од центра Златибора, понуђач није испунио тражено конкурсном документацијом.
Конкурсном документацијом је у делу ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У
ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ за партију број 3 тражено: „СМЕШТАЈ: Смештај
на Златибору у хотелу са минимум 2 звездице, одмаралишту, вили или коначишту, у једном
објекту максимално 500 м од центра Златибора, који испуњавају услове за извођење
предвиђених наставних и ваннаставних садржаја (просторију за учење, играоница, спортски
терени) на бази седам пуних пансиона (доручак, ручак и вечера). За наставнике обезбедити
једнокреветне и двокреветне собе, а за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне
собе, без помоћних лежајева и кревета на спрат (собе са купатилом).“
Понуђач је у понуди број 450/16 од 11.12.2016. год. понудио објекат „SPORT TRIM“
SRC на Златибору који се налази на 1000 метара од центра Златибора.
Имајући у виду да је наручилац тражио да се смештај налази на максимално 500
метара од центра Златибора, а да је понуђач понудио смештај који се налази на 1000 метара
од центра Златибора, понуђач није испунио тражено конкурсном документацијом.
Конкурсном документацијом је у делу ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У
ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ за партију број 4 тражено: „СМЕШТАЈ: Смештај
на Златибору у хотелу са минимум 2 звездице, одмаралишту, вили или коначишту, у једном
објекту, максимално 500 м од центра Златибора, који испуњавају услове за извођење
предвиђених наставних и ваннаставних садржаја (просторију за учење, играоница, спортски
терени) на бази седам пуних пансиона (доручак, ручак и вечера). За наставнике обезбедити
једнокреветне и двокреветне собе, а за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне
собе, без помоћних лежајева и кревета на спрат (собе са купатилом).“

Понуђач је у понуди број 450/16 од 11.12.2016. год. понудио објекат „SPORT TRIM“
SRC на Златибору који се налази на 1000 метара од центра Златибора.
Имајући у виду да је наручилац тражио да се смештај налази на максимално 500
метара од центра Златибора, а да је понуђач понудио смештај који се налази на 1000 метара
од центра Златибора, понуђач није испунио тражено конкурсном документацијом.
На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда за партије број 1, 2, 3 и 4 се
одбија као неприхватљива.

 СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Николаја Велимировића 12, 11550
Лазаревац, понуда број 260 од 11.01.2017. год.
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 (партије бр. 1, 2, 3, 4, 5, 12 и 13 ). Као доказ
је тражено да понуђач прилажи документ о закупу, власништву или предрезервацији
(предзервација мора бити дата на меморандуму смештајног објекта са потписом одговорног
лица и печатом и опцијом понуде) – фотокопија.
Понуђач у понуди број 260 од 11.01.2016. год. није доставио предрезервацију за
партију број 13, те се понуда одбија као неприхватљива.
На основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона понуда за партију број 13 се одбија
као неприхватљива.
Понуђенe ценe понуђача чијe су понуде одбијене:
Ред.
бр.

Назив или шифра
понуђача

1.

T.A. „Sport trim
travel“, Рузвелтова 1,
11000 Београд

2.

СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА
„ЛАСТРА“, Николаја
Велимировића 12,
11550 Лазаревац

Јединична цена по
партијама по ученику без
ПДВ-а (дин)
Партија број 1: 10.250,00
Партија број 2: 10.250,00
Партија број 3: 10.250,00
Партија број 4: 11.850,00

Јединична цена по
ученику
са ПДВ-ом (дин.)
Партија број 1: 10.250,00
Партија број 2: 10.250,00
Партија број 3: 10.250,00
Партија број 4: 11.850,00

Понуђач није у систему
ПДВ-а.

Понуђач није у систему
ПДВ-а.

Партија број 13: 10.191,90

Партија број 13: 10.430,00

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

Партија број 1:
1) D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Ваљево, понуђена цена………......…................9.846,73 дин.
2) ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, Лазаревац и VIP TOURS & SERVICE DOO, Ниш понуђена
цена………........................................................................................…............11.990,00 дин.
(Понуђач није у систему ПДВ-а.)
3) „LUKSIM“ d.o.o., предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд, понуђена
цена………......…..............................................................................................13.267,00 дин.
4) „COSMOPOLIS“ D.O.O., Аранђеловац, понуђена цена………......…............13.783,33 дин.
Партија број 2:
1) D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Ваљево, понуђена цена……….......…..............9.846,73 дин.
2) ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, Лазаревац и VIP TOURS & SERVICE DOO, Ниш понуђена
цена………........................................................................................…............11.990,00 дин.
(Понуђач није у систему ПДВ-а.)
3) „LUKSIM“ d.o.o., предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд, понуђена
цена………......…..............................................................................................13.267,00 дин.
4) „COSMOPOLIS“ D.O.O., Аранђеловац, понуђена цена………......…............13.783,33 дин.
Партија број 3:
1) D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Ваљево, понуђена цена………......…..............9.846,73 дин.
2) ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, Лазаревац и VIP TOURS & SERVICE DOO, Ниш понуђена
цена……….......................................................................................….............11.990,00 дин.
(Понуђач није у систему ПДВ-а.)
3) „LUKSIM“ d.o.o., предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд, понуђена
цена………......…..............................................................................................13.267,00 дин.
4) „COSMOPOLIS“ D.O.O., Аранђеловац, понуђена цена………......…............13.783,33 дин.
Партија број 4:
1) ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, Лазаревац и VIP TOURS & SERVICE DOO, Ниш понуђена
цена……….......................................................................................….............11.990,00 дин.
(Понуђач није у систему ПДВ-а.)
2) „LUKSIM“ d.o.o., предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд, понуђена
цена………......…..............................................................................................13.267,00 дин.
3) „COSMOPOLIS“ D.O.O., Аранђеловац, понуђена цена………......…............13.783,33 дин.

Партија број 5:
1) ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, Лазаревац и VIP TOURS & SERVICE DOO, Ниш понуђена
цена……….......................................................................................….............11.990,00 дин.
(Понуђач није у систему ПДВ-а.)
2)

„LUKSIM“ d.o.o., предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд, понуђена
цена………......…..............................................................................................13.267,00 дин.

3) „COSMOPOLIS“ D.O.O., Аранђеловац, понуђена цена………......…............13.783,33 дин.
Партија број 6:
1) D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Ваљево, понуђена цена………...........................1.240,00 дин.
4) СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Лазаревац, понуђена цена....................1.272,35 дин.
5) „LUKSIM“ d.o.o., предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд, понуђена
цена………......…................................................................................................1.470,00 дин.
Партија број 7:
1) СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Лазаревац, понуђена цена....................1.107,35 дин.
2) D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Ваљево, понуђена цена………......…................1.240,00 дин.
3) „LUKSIM“ d.o.o., предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд, понуђена
цена………......…................................................................................................1.330,00 дин.
Партија број 8:
1) СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Лазаревац, понуђена цена…................1.587,73 дин.
2) „LUKSIM“ d.o.o., предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд, понуђена
цена………......…......................................................................................................1.700,00 дин.
3) D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Ваљево, понуђена цена………......…................1.705,00 дин.
Партија број 9:
1) СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Лазаревац, понуђена цена……….........1.609,24 дин.
2) D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Ваљево, понуђена цена………......…................1.775,00 дин.
3) „LUKSIM“ d.o.o., предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд, понуђена
цена………......…......................................................................................................1.965,00 дин.
Партија број 10:
1) СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Лазаревац, понуђена цена....................1.346,07 дин.

2) D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Ваљево, понуђена цена………......…................1.385,00 дин.
3) „LUKSIM“ d.o.o., предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд, понуђена
цена………......…......................................................................................................1.610,00 дин.
Партија број 11:
1) СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Лазаревац, понуђена цена....................1.259,24 дин.
2) D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Ваљево, понуђена цена………......…................1.345,00 дин.
3) „LUKSIM“ d.o.o., предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд, понуђена
цена………......…......................................................................................................1.515,00 дин.
Партија број 12:
1) D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Ваљево, понуђена цена………......…................6.101,67 дин.
2) СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Лазаревац, понуђена цена....................6.102,71 дин.
3) „COSMOPOLIS“ D.O.O., Аранђеловац, понуђена цена………......…..............6.506,66 дин.
4) „LUKSIM“ d.o.o., предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд, понуђена
цена………......…................................................................................................6.655,00 дин.
Партија број 13:
1) „COSMOPOLIS“ D.O.O., Аранђеловац, понуђена цена………......…..............9.956,66 дин.
2) D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Ваљево, понуђена цена………......…..............10.555,00 дин.
3) „LUKSIM“ d.o.o., предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд, понуђена
цена………......…....................................................................................................10.982,00 дин.

12. Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о стручној
оцени понуда бр. 53 од 30.01.2017. године.
Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда
констатовала да су најповољније понуде следећих понуђача:
Партија број 1:
 D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Синђелићева 24, 14000 Београд
Јединична цена по ученику за услугу – настава у природи за ученике I, II, III и IV
разредa износи 9.846,73 динара без ПДВ-а и 10.055,00 динара са ПДВ-ом, рок важења
понуде је 120 (стодвадесет) дана и рок плаћања - у 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:
 D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Синђелићева 24, 14000 Београд
Јединична цена по ученику за услугу – настава у природи за ученике I, II, III и IV
разреда износи 9.846,73 динара без ПДВ-а и 10.055,00 динара са ПДВ-ом, рок важења
понуде је 120 (стодвадесет) дана и рок плаћања - у 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 3:
 D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Синђелићева 24, 14000 Београд
Јединична цена по ученику за услугу – настава у природи за ученике I, II, III и IV
разредa износи 9.846,73 динара без ПДВ-а и 10.055,00 динара са ПДВ-ом, рок важења
понуде је 120 (стодвадесет) дана и рок плаћања - у 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:
 ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, Светог Димитрија 4а, 11550 Лазаревац (овлашћен члан
групе понуђача) и VIP TOURS & SERVICE DOO, Трг Павла Стојковића 12, 18000
Ниш (члан групе понуђача) - заједничка понуда
Јединична цена по ученику за услугу – настава у природи за ученике I, II, III и IV
разредa износи 11.990,00 динара (понуђач није у систему ПДВ-а), рок важења понуде је 90
(деведесет) дана и рок плаћања - у 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:
 ГАЛИЛЕО ТОУРС ДОО, Светог Димитрија 4а, 11550 Лазаревац (овлашћен члан
групе понуђача) и VIP TOURS & SERVICE DOO, Трг Павла Стојковића 12, 18000
Ниш (члан групе понуђача) - заједничка понуда
Јединична цена по ученику за услугу – настава у природи за ученике I, II, III и IV
разредa износи 11.990,00 динара (понуђач није у систему ПДВ-а), рок важења понуде је 90
(деведесет) дана и рок плаћања - у 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 као група пнуђача.
Партија број 6:
 D.T.U.T. BALKANIK D.O.O., Синђелићева 24, 14000 Београд

Јединична цена по ученику за услугу – једнодневна екскурзија за ученике I разреда
износи 1.240,00 динара без ПДВ-а и 1.290,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 120
(стодвадесет) дана и рок плаћања - у 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:
 СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Николаја Велимировића 12, 11550
Лазаревац
Јединична цена по ученику за услугу – једнодневна екскурзија за ученике II разреда
износи 1.107,35 динара без ПДВ-а и 1.200,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180
(стоосамдесет) дана и рок плаћања - у 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 8:
 СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Николаја Велимировића 12, 11550
Лазаревац
Јединична цена по ученику за услугу – једнодневна екскурзија за ученике III разреда
износи 1.587,73 динара без ПДВ-а и 1.690,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180
(стоосамдесет) дана и рок плаћања - у 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:
 СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Николаја Велимировића 12, 11550 Лазаревац
Јединична цена по ученику за услугу – једнодневна екскурзија за ученике IV разреда
износи 1.609,24 динара без ПДВ-а и 1.690,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180
(стоосамдесет) дана и рок плаћања - у 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:
 СП „ЛАСТРА“ д.о.о., ТА „ЛАСТРА“, Николаја Велимировића 12, 11550 Лазаревац
Јединична цена по ученику за услугу – једнодневна екскурзија за ученике V разреда
износи 1.346,07 динара без ПДВ-а и 1.450,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180
(стоосамдесет) дана и рок плаћања - у 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.

