
На основу чл.116 Закона о јавним набавкама, дана 26.02.2015. године МАТЕМАТИЧКА 

ГИМНАЗИЈА објављује следећe  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ПРЕВОЗУ  И СМЕШТАЈУ УЧЕНИКА 

МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ РАДИ УЧЕШЋА НА ДРЖАВНИМ ТАКМИЧЕЊИМА  

(ЈНМВ -1/2015) 

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА 

Краљице Наталије 37, Београд,www.mg.edu.rs.  

2. Врста наручиоца:просвета.  

3. Предмет јавне набавке: услуге  превоза и смештаја ученика Математичке 

гимназије ради учешћа на државним такмичењима из математик и то:  

ПАРТИЈА 1. 
- превоз аутобусом до 75 ученика на Државно такмичење из математике за средње  

школе које ће се одржати у Зајечару (оквирно време 28.02.2015.) и смештај у хотелу  
са три звездице, два пуна пансиона у Зајечару или околини - до 40 км удаљености 
(оквирно време 27.02.2015 до 01.03.2015.);  

ПАРТИЈА 3. 
- превоз аутобусом до 125 ученика на Државно такмичење из физике за средње  

школе које ће се одржати у Зрењанину (оквирно време 25.-26.04.2015.) и смештај у  
хотелу  са три звездице, један пуни пансион.(оквирно време 25.до 26.04.2015.);  

 

4. Назив и ознака из општег речника набавке:  

 60100000 : услуге друмског превоза.  

 55110000 услуге хотелског смештаја 

5. Уговорена цена је:  

-за ПАРТИЈУ 1.: 404.850,20 динара нето;  

-за ПАРТИЈУ 3.: 622.130,16 динара нето;   

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

7. Број примљених понуда је:  

-за ПАРТИЈУ 1.: 5;  

-за ПАРТИЈУ 3.: 5;  

8. Број примљених прихватљивих понуда је:  

-за ПАРТИЈУ 1.: 5;  

-за ПАРТИЈУ 3.: 4;  

9. Највиша понуђена цена  је:  

-за ПАРТИЈУ 1.: 479.700,00 динара нето;  

-за ПАРТИЈУ 3.: 721.255,00 динара нето;  

10.  Најнижа понуђена цена  је:  

-за ПАРТИЈУ 1.: 404.850,00 динара нето; 

-за ПАРТИЈУ 3.: 622.130,016 динара нето;   

11. Одлука о додели уговора је донета: 11.02.2015. године. , 

12. Уговор са изабраним понуђачима су закључени: 25.02.2015. године.  

13. Уговори су закључени:  

-за ПАРТИЈУ 1. са:  

понуђачу SONIC TOURS d.o.o.Београд, Булевар Краља Александра 112,  бр. 

понуде код Наручиоца 200, од 10.02.2015. године), који је понудио цену од  



404.850,20 динара нето, односно 480.000,00 динара бруто., мат.бр. 20662913, 

ПИБ 106702495.  
 

-за ПАРТИЈУ 3.са:  

понуђачу SONIC TOURS d.o.o.Београд, Булевар Краља Александра 112, бр. 

понуде код наручиоца 200, од 10.02.2015. године), који је понудио цену од  

622.130,16 динара нето, односно 737.500,00 динара бруто, мат.бр. 20662913, ПИБ 
106702495.  

 

14. Уговори су закључени за период: од 26.02.2015 до 30.04.2015. године, 

односно до   дана повратка са такмичења, у случају промене датума такмичења.  

 


