
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Број: 16/1-9 

 Дана: 07.02.2018.год. 

 

 На основу Извештаја о стручној оцени понуда  бр.16/1-8 од 07.02.2018. директор 

Техничке школе у Књажевцу, доноси 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о додели уговора 

 

Јавну набавку услуга организације путовања – спровођење екскурзије (за свих седам 

партија), реализовати код:  

ДОО „Пера турс“,ул.Милоша Великог бр. 3, 19000 Зајечар. 

 

Са изабраним понуђачима закључиће се уговор о регулисању међусобних права и 

обавеза након истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

 

Образложење 

 

Дана 25.01.2018.год. покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуга 

организовања путовања – спровођење екскурзија. Наручилац је по позиву за подношење 

понуда од 26.01.2018.год. објављеном на порталу јавних набавки и сајту школе, 

благовремено примио 2 (две) понуде и обавио њихову стручну оцену.  

У извештају о стручној оцени је констатовано следеће: 

  Основни подаци о понуђачима:  
 

1. Назив понуђача: Никистеф, Бранка Радичевића 14, лок.6, Књажевац 

Број понуде: - 

Понуђена цена: Сајам туризма _________без ПДВ-а и ____________са ПДВ-ом 

Сајам образовања _________без ПДВ-а и ________са ПДВ-ом 

Сајам аутомобила ________без ПДВ-а и _________са ПДВ-ом 

Сајам грађевинарства _______без ПДВ-а и ________са ПДВ-ом 

Италија _____________без ПДВ-а и _____________са ПДВ-ом 

Источна Србија ___________без ПДВ-а и _________са ПДВ-ом 

Сајам књига _____________без ПДВ-а и _________са ПДВ-ом 

Евентуални попусти/гратиси: - 

Документација/Уочени недостаци: Документација непотпуна: непопуњени 

обрасци структуре цене, образац понуде и модел уговора. 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
Књажевац  19350 , Карађорђева 52  

Tel: 019/730-350  тел/факс: 019/731-054 ,  

e-mail : tehknjaz@gmail.com   

  www.tehnickaskola-knjazevac.com 



 

2. Назив понуђача: Пера турс, ул.Милоша Великог бр.3, Зајечар 

Број понуде: 09/18 од 05.02.2018.год. 

Понуђена цена: Сајам туризма ______1662,5 без ПДВ-а и __1995,00 са ПДВ-ом 

Сајам образовања __1665,00 без ПДВ-а и __1998,00 са ПДВ-ом 

Сајам аутомобила ____1663,33 без ПДВ-а и 1996,00 са ПДВ-ом 

Сајам грађевинарства 1825,00 без ПДВ-а и _2190,00 са ПДВ-ом 

Италија ___________19475,00без ПДВ-а и 23370,00 са ПДВ-ом 

Источна Србија _____4750,00 без ПДВ-а и 5700,00 са ПДВ-ом 

Сајам књига _______1662,50 без ПДВ-а и _1995,00 са ПДВ-ом 

Евентуални попусти/гратиси: -  

Документација/Уочени недостаци: ПОТПУНА/нема уочених недостатака 

 

Понуде које су одбијене и разлози:  

Понуда ТА Никистеф из Књажевца је одбијена на основу чл.106.тачка 5. Закона о 

јавним набавкама („Сл. Гласник „ РС, бр.68/15) – није могуће утврдити стварну садржину 

понуде и упоредити је са другим понудама. 

 

Једини понуђач који је дао одговарајућу и прихватљиву понуду и понуђач коме се 

додељује уговор за свих седам партија је ДОО „Пера турс“ из Зајечара, који ће бити у 

обавези да у року од три дана достави на увид оверене копије или оригинале доказа о 

испуњености обавезних и додатних услова. 

 

С обзиром на то да је критеријум за избор најповољнијег понуђача био најнижа 

понуђена цена, директор је на основу извештаја о стручној оцени понуда и увида у записник 

комисије  о отварању понуда, донео одлуку као у диспозитиву 

Рок за подношење захтева за заштиту права је пет (5) дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. Поднети захтев не задржава даље активности наручиоца у 

поступку јавне набавке. Такса за подношење захтева износи 60.000 динара и уплаћује се на 

рачун буџета Републике Србије. 

 Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на школској интернет 

страници. 

 

 

                                                                                                              Директор 

Жикић Љиљана 


