
На основу чл.116 Закона о јавним набавкама, дана 20.10.2017. године управитељ 

Фондације АЛМАГИ објављује следећe  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О АВИОПРЕВОЗУ ПУТНИКА  

(ЈНМВ -5/2017) 

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: услуге  авионског превоза ученика и наставника 

Математичке гимназије из Београда  и то:  

 

- ПАРТИЈА 1. превоз редовном авионском линијом, економска класа, до 7 путника (5 
ученика и 2 професора) ка на релацији Београд -  Букурешт (Ruмунијa) -Београд, 
повратна карта (25.10. - 30.10.2017. године) – „Romanian Master of Physics“, у 
Букурешту;  
 

- ПАРТИЈА 2. превоз редовном авионском линијом, економска класа, до 5 путника (4 
ученика и 1 професор) ка на релацији Београд -  Москва (Ruсија) -Београд, повратна 
карта (30.10. - 04.11. 2017. године) – „Математички вишебој“, у Москви;  

 

- ПАРТИЈА 3. превоз редовном авионском линијом, економска класа, до 5 путника (4 
ученика и 1 професор) ка на релацији Београд -  Перм (Русија) -Београд, повратна 
карта (10.11. - 13.11. 2017. године) – „Kamachallenge“, у Перму;  

 

4. (Назив и ознака из општег речника набавке: 60410000 : услуге редовног 

авиопревоза.  

 

5. Уговорена цена је: 521.968,00 динара нето (колико износи и бруто), и то за 
ПАРТИЈУ 1. 132.188,00 динара, за ПАРТИЈУ 2. 177.260,00 динара и за ПАРТИЈУ 
3. 212.520,00 динара;  
  

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

 

7. Број примљених понуда је:  

- за ПАРТИЈУ 1. :2 понуде;  

- за ПАРТИЈУ 2. : 2 понуде;   

- за ПАРТИЈУ 3. : 2 понуде 

 

8. Број примљених прихватљивих понуда је:  

- за ПАРТИЈУ 1. : 2 понуде;  

- за ПАРТИЈУ 2. : 2 понуде;   

- за ПАРТИЈУ 3. : 2 понуде 

 

9. Највиша понуђена цена  од прихватљивих понуда је:  

- за ПАРТИЈУ 1. :145.257,00 динара без ПДВ-а;  

-     за ПАРТИЈУ 2. : 261.255,00 динара без ПДВ-а;  



за ПАРТИЈУ 3. : 282.185,00 динара без ПДВ-а;   

 

10. Најнижа понуђена цена  је:  

-     за ПАРТИЈУ 1. :  132.188,00 без ПДВ-а;  

-     за ПАРТИЈУ 2. :  177.260,00 без ПДВ-а;    

-     за ПАРТИЈУ 3. :  212.520,00 без ПДВ-а;    

 

11. Одлука о додели уговора је донета: 05.10.2017. године;  

 

12. Уговори са изабраним понуђачем су закључени: 20.10.2017. године.  

 

13. Уговор је закључен са понуђачем:  

 

- за ПАРТИЈУ 1. JUMBO TRAVEL DOO, Београдска 33, Београд, ПИб 104217668, мат.бр. 

20117826 који је понудио нето цену  и то 132.188,00  динара, колико износи и бруто. 

(бр. понуде код наручиоца 87 од 04.10.2017. године.  

- за ПАРТИЈУ 2. JUMBO TRAVEL DOO, Београдска 33, Београд, ПИб 104217668, мат.бр. 

20117826 који је понудио нето цену  и то 177.260,00  динара, колико износи и бруто. 

(бр. понуде код наручиоца 87 од 04.10.2017. године  

- за ПАРТИЈУ 3. JUMBO TRAVEL DOO, Београдска 33, Београд, ПИб 104217668, мат.бр. 

20117826 који је понудио нето цену  и то 212.520,00  динара, колико износи и бруто. 

(бр. понуде код наручиоца 87 од 04.10.2017. године  

  

 

14. Уговори су закључени  за период:  

- за ПАРТИЈУ 1. од 20.10.2017 до 30.10.2017. године, односно до повратка 

путника у Београд.  

- за ПАРТИЈУ 2. од 20.10.2017 до 04.11.2017. године, односно до повратка 

путника у Београд.  

- за ПАРТИЈУ 3. од 20.10.2017 до 13.11.2017. године, односно до повратка 

путника у Београд.  

 


