
На основу чл.116 Закона о јавним набавкама, дана 13.03.2018. године управитељ 

Фондације АЛМАГИ објављује следећe  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   

(ЈНМВ -2/2018) 

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: услуге утобуски превоз и смештај ученика ради учешћа 
на државним такмичењима:  
 

 ПАРТИЈА 1 -  превоз аутобусом до 170 ученика и професора на Државно 
такмичење из физике за средње  школе које ће се одржати у Нишу (22.и 
23.03.2018), смештај у граду или околини највише до 30 км удаљености, у 
хотелу са најмање 3*, у двокреветним и трокреветним собама, 2 
полупансиона (почетак са вечером, завршетак са доручком у самом 
хотелу), полазак из Београда у поподневним часовима 21.03.2018., 
повратак у Београд после подне 23.03.2018. године;  

 

 ПАРТИЈА 2 - превоз аутобусом до 50 ученика и професора на Државно 
такмичење из математике за основне школе које ће се одржати у 
Јагодини (од 21.-22.04.2018), смештај у граду  у хотелу са најмање 3*, у 
двокреветним и трокреветним собама, 1 пуни пансион (почетак са 
ручком, завршетак са доручком у самом хотелу), полазак аутобусом из 
Београда 20.04.2018. после 17.00 часова, повратак из Јагодине после 
подне око 20.00 часова 21.04.2018. године;  

 

 ПАРТИЈА 3 - превоз аутобусом до 50 ученика и до 3 професора на 
Државно такмичење из физике за основне  школе које ће се одржати у 
Јагодини (од 28.- 29.04.2018), смештај у граду или околини (до 30 км 
удаљености) у хотелу са најмање 3*, у двокреветним и трокреветним 
собама, 1 пуни пансион (почетак са ручком, завршетак са доручком у 
самом хотелу), полазак аутобусом из Београда око 7.00 - 7.30 часова 
28.04.2018, повратак из Јагодине после 14.00 часова 29.04.2018. године;  

 
 

4. Назив и ознака из општег речника набавке:  

                                                                  60100000 - услуге drumskog  превоза 

                                                         55110000  - услуге хотелског смештаја;  

  

5. Уговорена цена је:    -за ПАРТИЈУ 1: 702.564,10 динара нето,  

                                       односно 801.720,00 бруто;  

                                      -за ПАРТИЈУ 2: 223.050,00 динара нето,  

                                       односно 228.955,00 бруто;  

                                     - за ПАРТИЈУ 3: 233.343,10 динара нето,  

                                       односно 270.459,00 динара бруто;  



 

 

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

 

7. Број примљених понуда је: -за ПАРТИЈУ 1: 5;  

                                                  -за ПАРТИЈУ 2: 4; 

                                                  -за ПАРТИЈУ 3: 4; 

 

8. Број примљених прихватљивих понуда је: -за ПАРТИЈУ 1: 5;  

                                                            -за ПАРТИЈУ 2: 3;  

                                                                               -за ПАРТИЈУ 3: 3; 

9. Највиша понуђена цена  од прихватљивих понуда је:  

     -за ПАРТИЈУ 1: 1.421.710,00 динара нето;  

                                               -за ПАРТИЈУ 2:    247.727,00 динара нето ;   

                                               -за ПАРТИЈУ 3:    262.590,00 динара нето;   

 

10. Најнижа понуђена цена  је: -за ПАРТИЈУ 1:  702.564,10 динара нето;  

                                                  -за ПАРТИЈУ 2: 223.050,00  динара нето;   

                                                  -за ПАРТИЈУ 3: 233.343,10  динара нето;   

 

11. Одлука о додели уговора је донета: 28.02.2018. године;  

 

12. Уговор са изабраним понуђачем је закључен: 

        - за ПАРТИЈУ 1:  12.03.2018.;  

                                                    -за ПАРТИЈУ 2: 12.03.2018.;   

                                                  -за ПАРТИЈУ 3:  12.03.2018.;   

13. Уговор је закључен:  

 За ПАРТИЈУ 1 са –  

PD FEVFKI DOO ALEKSINAC , Житковачки пут бб,, мат.бр.17260588; ПИБ 

101308396,   који је понудио најнижу нето цену  и то 702.564,10 динара, односно 

801.720,00 динара бруто.   

 

 За ПАРТИЈУ 2 са –  

СП ЛАСТА АД БЕОГРАД , Аутопут Београд – Ниш бр. 4, мат.бр.07019734, ПИБ 

100002006  који је понудио најнижу нето цену  и то 223.050,00  динара, односно 

228.955,00 динара бруто.  

 

 За ПАРТИЈУ 3 са –  

MIROSS DOO БЕОГРАД, Мајке Јевросиме 19/1 , мат.бр.07481721; ПИБ 

100048877  који је понудио најнижу нето цену  и то 233.343,10  динара, односно 

270.459,00 динара бруто.   

 

14. Уговори су закључени за период: од дана потписивања уговора до ученика у 

Београд.  


