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Средња школа“Свети Трифун“ са домом ученика 

Место: Александровац 
Ул. Крушевачка 8-10 
Деловодни број : 442 
Датум: 19.04.2017. год. 
 

 
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник Републике Србије" бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 417 од 13.04.2017. године, у 

поступку јавне набавке отвореног поступка са циљем закључења оквирног споразума  бр 

6/2017 - Услуга извођења екскурзије за четврти разред, директор Средње школе "Свети 

Трифун" са домом ученика доноси: 

О Д Л У К У 

о закључењу оквирног споразумa 

 
Средња школа „Свети трифун“са домом ученика из Александровца, ул. Крушевачка 

бр. 8-10 као наручилац у спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка са циљем 

закључења оквирног споразума  бр 6/2017 - за набавку услуга - Услуга извођења 

екскурзије за четврти разред, по писменом позиву за подношење понуда број 277/1 од 

14.03.2017. године, и на основу Извештаја Комисије за јавне набавке број 417 од 13.04.2017. 

године, као најповољнија понуда применом критеријума “економски најповољнија понуда" 

додељује се закључивање Оквирног споразума о јавној набавци следећем понуђачу: 
 

“Grand Tours“ доо Нови Сад  са седиштем у Новом Сада,  ул. бр. Железничка бр. 23А,  

ПИБ: 105249896 ; Матични број: 20339748; Телефон: 021 472 33 76 ; 

у свему према понуди понуђача бр. 101 од 11.04.2017. године (заведена код понуђача) и 

бр. 401 од  13.04.2017. године (заведена код наручиоца), са којим ће се у складу са 

прихваћеним моделом оквирног споразума закључити Оквирни споразум о јавној набавци 

услуга. 

 
Образложење 

 

На основу одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак број 273 од 

14.03.2017. године, спроведен је поступак јавне набавке услуга бр. 6/2017 – Услуга 

извођења екскурзије за четврти разред у поступку јавне набавке отвореног поступка са 

циљем закључења оквирног споразума, на основу члана 40. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

 

1. Назив наручиоца: Средња школа“Свети Трифун“ са домом ученика   

2. Адреса наручиоца: место: Александровац  ул. Крушевачка  бр. 8-10. 

3. Редни број јавне набавке: 6/2017 

4. Предмет јавне набавке – Услуга извођења екскурзије за четврти разред 

5. Врста поступка ЈН: отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума   

6. Подаци из плана набавки: у плану набавки  предметна набавка се налази под редним бројем 1.2.4  

7. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавки -  6351600 

8. Процењена вредност ЈН је: 6.200.000,00 динара (без ПДВ-а). 

9. Вредност оквирног споразума: 6.163.920,00 без ПДВ-а, односно 6.180.720,00 динара са 

ПДВ-ом. уговарање се врши по јединичним ценама из понуде и техничке 

спецификације, до укупне вредности Оквирног споразума. 

10. Период важења оквирног споразума: годину дана од дана обостраног потписивања. 
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Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 
 

1. Позив за учествовање у поступку јавне набавке -  отворени поступак, објављен је дана 

14.03.2017. године на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 

2. Приспеле понуде понуђача: Комисија задужена за спровођење јавне набавке је 

констатовала да су до 13.04.2017 године до 11:30 часова на адресу  наручиоца приспеле 

понуде следећих понуђача и то: 
 

Ред. бр. Бр. под којим је понуда заведена 
Назив или шифра 

понуђача 

Датум 

пријема понуде 
Час 

пријема понуде 

1. “Grand Tours“ доо Нови Сад 401 12.04.2017 10:15 

2.     

 

Неблаговремене понуде: 

    -   Нема   -   
 

3. У поступку прегледа и оцене достављених понуда констатовано је следеће: 
 

3.а. неисправне и неприхватљиве понуде су: 

 * НЕМА* 
 

3.б. исправне и прихватљиве понуде су: 
 

Назив или шифра понуђача: “Grand Tours“ доо Нови Сад 

Број под којим је понуда заведена: 401 

Понуђена цена у динара: 36.690,00 без ПДВа                 36.790,00 са ПДВ-ом 

Рок и начин плаћања у ратама: 
70% пре почетка реализације, а остатак 30% по 

завршеним услугама 

Рок важења понуде : 30 дана од дана отварање 

 

Комисија је, такође, констатовала и присутност документације тражене конкурсном 

документацијом за ову јавну набавку сачињеним Записником о отварању понуда и  

прегледу присутне документације и доказа. 
 

Поступак јавног отварања понуда, започет је дана  13.04.2017. године у 13:00 часова, и 

завршен  у 13:25 часова, што је и констатовано у Записнику, који је потписан од стране 

чланова Комисије за јавну набавку и присутних понуђача. 

 

4. Поступак стручног прегледа, оцене и рангирања понуда, Извештај бр. 415 од 13.04.2017. 

године, за реализацију предметне јавне набавке отвореног поступка са циљем закључења 

оквирног споразума редни бр 6/2017, започет је дана  13.04.2017. године у 13:30 часова,  

завршен  у 13:45 часова. 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума економски 

најповољније понуде, извршено је рангирање свих исправних и прихватљивих понуда. 
 

Ред 

Бр. 

НАЗИВ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

БРОЈ 

ПОНУДЕ 
ПОНУЂАЧ 

БРОЈ 

ПОЕНА 

ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА без ПДВ-а  

у динарима 

ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА са ПДВ-а 

у динарима 

1. 
Услуга извођења 

екскурзије за трећи 

разред 
401 

“Grand Tours“ 

доо Нови Сад 
100 36.690,00 36.790,00 
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5. Одбијене понуде: нема. 

6. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

број  124/2012,14/2015 и 68/2015), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним 

рангирањем исправних и прихватљивих понуда по критеријуму економски најповољније 

цене, комисија предлаже наручиоцу доношење одлуке о додели оквирног споразума, 

следећем понуђачу: 

“Grand Tours“ доо Нови Сад  са седиштем у Новом Сада,  ул. бр. Железничка бр. 23А,  

ПИБ: 105249896 ; Матични број: 20339748; Телефон: 021 472 33 76 ;  

у свему према понуди понуђача бр. 101 од 11.04.2017. године (заведена код понуђача) и 

бр. 401 од  13.04.2017. године (заведена код наручиоца), са којим ће се у складу са 

прихваћеним моделом оквирног споразума закључити Оквирни споразум о јавној набавци 

услуга. 

Оквирни споразум se закључује понуђачем за оквирно 168  (стошесдесетосам) ученика по 

понуђеној појединачној цени од  36.690,00 динара без ПДВ-а, односно 36.790,00 динара са 

ПДВ-ом, што укупном износу оквирног споразума износи  6.163.920,00 динара без ПДВ-а, 

односно 6.180.720,00 динара са ПДВ-ом. Коначни износ уговорене вредности регулисаће 

се закључивањем појединачних уговора по достављању извештаја о коначном бројном 

стању пријављених ученика. 

Период важења оквирног споразума је годину дана од дана обостраног потписивања 

Оквирног спразума. 

 

7. Одлукa о додели оквирног споразума биће објављенa на порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца истог дана доношењем ове Одлукe о додели оквирног 

спразума 

 
 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке за 

доделу оквирног споразума, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о 

додели оквирног споразума  понуђачу, као у диспозитиву. 
 

 

Поука о правном леку: 

На основу ове одлуке незадовољни понуђач може поднети захтев за заштиту права у року 

од 10 дана од дана пријема одлуке, Републичкој комисији, уз уплату одговарајуће таксе. 

Захтев се истовремено доставља Наручиоцу. 
 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки 

  и интернет страни наручиоца 

- архиви 

 

 
 

 Д И Р Е К Т О Р 

МП 
 

 Бранко Рајћић, проф. 

 


