
На основу чл.116 Закона о јавним набавкама, дана 04.07.2017. године управитељ 

Фондације АЛМАГИ објављује следећe  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О АУТОБУСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И 

УСЛУГЕ РЕСТОРАНА  

(ЈНМВ - 3/2017) 

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: Фондација АЛМАГИ, Краљице 

Наталије 37, Београд, http://almagi.mg.edu.rs.  

 

2. Врста наручиоца: фондација.  

 

 

3. Предмет јавне набавке:  
  ПАРТИЈА 1.  
- разгледање Београда аутобусом до 180 путника, са организованом посетом 

„Миленијумској кули“, на Гардошу, у Земуну и вожњом бродом (разгледање 
Београда са поласком из Земуна), уз обавезно ангажовање једног водича са 
знањем енглеског језика, на дан 28.06.2017,  у времену од 16.00 – 18.00 часова;  
 

 ПАРТИЈА 2.  
- превоз аутобусом, до 180 putnika на релацији Београд – Пожаревац - Београд, са 

организованом посетом археолошког налазишта „Виминацијум“, у времену од 11.00 
до 13,00 часова (већ уговореном и плаћеном од стране Наручиоца) и манастира 
Горњак, као и обезбеђеним ручком ( на локацији до 50 км удаљености од 
манастира Горњак – мени: супа/чорба, главно јело, салата и колач, са варијантом 
за вегетаријанце 5 порција и 5 порција без свињског меса), на дан 30.06.2017. 
године;  
 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
60100000 услуге друмског превоза;       
55300000 услуге ресторана и услуге послуживања храном;  
  

4. Уговорена цена је:  

- за ПАРТИЈУ 1.: 216.643,20 динара нето, односно 261.000,00 динара, колико 

износи бруто;  

- за ПАРТИЈУ 2.: 268.502,40 динара нето, односно 322.200,00 динара, колико 

износи бруто;  

 

5. Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.   

 

6. Број примљених понуда је:   

-за ПАРТИЈУ 1. : 2;   

-за ПАРТИЈУ 2. : 2;   

 

7. Број примљених прихватљивих понуда је: 

-за ПАРТИЈУ 1. : 2;   

-за ПАРТИЈУ 2. : 2;   

  

 



8. Највиша понуђена цена  од прихватљивих понуда је:  

-за ПАРТИЈУ 1. : 423.000,00 динара (без ПДВ-а);   

-за ПАРТИЈУ 2. : 432.000,00 динара (без ПДВ-аљ);   

 

9. Најнижа понуђена цена  је:  

-за ПАРТИЈУ 1. : 216.643,20 динара (без ПДВ-а);   

-за ПАРТИЈУ 2. : 268.502,40 динара (без ПДВ-а);   

 

10. Одлука о додели уговора је донета: 16.06.2017. године, а објављена 

19.06.2017. године;  

 

11. Уговор са изабраним понуђачем је закључен: 28.07.2017. године.  

 

12. Уговор је закључен:  

-за ПАРТИЈУ 1. :    

са понуђачем GRAND TOURS DOO,  Нови Сад, железничка 23а, мат.бр. 

20339748, ПИБ 105249896 (бр. понуде код наручиоца 57 од 15.06.2017. године),  

који је понудио укупну најнижу цену од  216.643,20 динара нето, односно 

261.000,00 динара колико износи бруто цена.  

 

-за ПАРТИЈУ 2. :    

са понуђачем GRAND TOURS DOO,  Нови Сад, железничка 23а, мат.бр. 

20339748, ПИБ 105249896 (бр. понуде код наручиоца 57 од 15.06.2017. године),  

који је понудио укупну најнижу цену од  268.502,40 динара нето, односно 

322.200,00 динара колико износи бруто цена.  

 

13. Уговор је закључен за период: од дана потписивања уговора до 01.07.2017. 

године, односно до повратка са путовања.  


