САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Земун, Цара Душана бр. 262.
Број: 974-01/18
Датум: 26.03.2018. године
На основу члана 55, 57. и 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/12, 14/15 и 68/15)(у даљем тексту: Закон)
Саобраћајно – техничка школа
Земун, ул. Цара Душана бр. 262
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке
Набавка услуге организације студијског путовања за ученике III и IV разреда
Јавна набавка број: 5/17
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Саобраћајно – техничка школа Земун, ул.
Цара Душана бр. 262, 11080 Земун, www.saobteh.edu.rs
2. Врста наручиоца: Јавна установа.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке
су услуге – набавка услуге организације студијског путовања за ученике III и IV разреда (тј.
туристичког путовања у смислу Закона о туризму ''Сл. Гласник РС'', бр. 36/2009, 88/2010,
99/2011 – др. закон, 93/2012 и 84/2015) за потребе Саобраћајно – техничке школе из Земуна.
Назив и ознака из општег речника набавки је: Услуге организације путовања – 63516000.
4. Уговорена вредност: 4.050.550,00 динара без ПДВ-а.
5. Критеријум за доделу уговора: Уговор се закључује из оквирног споразума бр. 419–01/18
од 12.02.2018. године закључен на период од 12 (дванаест) месеци (члан 40а став 1 Закона).
Критеријум за доделу оквирног споразума: најнижа понуђена цена.
Оквирни споразум је закључен на вредност од 7.000.000,00 динара без пдв-а, што одговара
процењеној вредности јавне набавке.
6. Број примљених понуда: 3 (три).
7. Понуђена цена у оквирном споразуму:
- Највиша понуђена цена: 7.230.000,00 динара без ПДВ-а (7.530.000,00 динара са ПДВ-ом).
- Најнижа понуђена цена: 6.212.500,00 динара без ПДВ-а. Понуђач није у систему ПДВ-а.
8. Датум закључења уговора: 23.03.2018. године.
9. Основни подаци о добављачу: ЕТА TOURS d.o.o., са седиштем у Београду, Обилићев венац
18, ПИБ 106629742, матични број 20648104.
10. Период важења уговора: до окончања услуге.
11. Околности које представљају основ за измену уговора: Добављач пристаје да се из
оправданих разлога може изменити списак путника, те да се исти може смањити и на дан
поласка о чему ће се закључити анекс уговора о јавној набавци у складу са чланом 115.
Закона.
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