
На основу чл.116 Закона о јавним набавкама, дана 06.04.2016. године МАТЕМАТИЧКА 

ГИМНАЗИЈА објављује следећe  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О АУТОБУСКОМ ПРЕВОЗУ И 

СМЕШТАЈУ ПУТНИКА  

(ЈНМВ 4/2016) 

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  аутобуског превоза и смештајау ченика и 

наставника Математичке гимназије ради учешћа на државном такмичењу из 

матеамтике и физике за основне школе, и то:  

 

- превоз аутобусом  на релацији Београд - Суботица – Београд и смештај до 60 
ученика и до 3 наставника у граду – Суботици (у хотелу са најмање 3 звездице, у 
двокреветним и трокреветним собама, 2 пуна пансиона, почетак са вечером, а 
завршетак са ручком у самом хотелу - термин 22.-24.04.2016. године) ради учешћа на 
Државном такмичењу из математике за основне школе;  
 

- превоз аутобусом  на релацији Београд - Крагујевац – Београд и смештај до 50 
ученика и до 3 наставника у граду – Крагујевцу (у хотелу са најмање 3 звездице, у 
двокреветним и трокреветним собама, 2 пуна пансиона, почетак са вечером, а 
завршетак са ручком у самом хотелу - термин 06.-08.05.2016. године) ради учешћа на 
Државном такмичењу из физике за основне школе;  

 

4. Назив и ознака из општег речника набавке:  

60100000 : услуге друмског превоза;   

55110000- услуге хотелског смештаја. 

5. Уговорена цена за ПАРТИЈУ 1 је: 415.952,60 динара нето, односно 491.400,00  

динара бруто;  

За ПАРТИЈУ 2 није закључен уговор јер ниједна понуда није прихватљива;  

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

7. Број примљених понуда за ПАРТИЈУ 1 је: 2;  

8. Број примљених прихватљивих понуда за ПАРТИЈУ 1 је: 2;  

9. Највиша понуђена цена за ПАРТИЈУ 1 је: 570.780,00  динара нето;  

10. Најнижа понуђена цена  је:  415.952,60  динара нето;  

11. Одлука о додели уговора је донета: 28.03.2016. године. , 

12. Уговор са изабраним понуђачима су закључени: 04.04.2016. године.  

13. Уговор је закључен са:  

 

понуђачем MIVEX DOO.Београд, Драгице Кончар 21,  бр. понуде код 

Наручиоца 375, од 25.03.2016. године), који је понудио цену од  415.952,60 динара 

нето, односно 491.400,00 динара бруто., мат.бр. 06891403, ПИБ 100163511.  

 

14. Уговор је закључен за период: од 04.04 до 25.04.2016. године, односно до дана 

повратка са такмичења, у случају промене датума такмичења.  

 


