
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:

ОШ "Вељко Дугошевић" 

Моше Пијаде 8 12222 Браничево

http://osbranicevo.co.rs/

Просвета

Услуге

Јавна набавка услуге – извођење екскурзија ученика од I до VIII разреда ОШ „ Вељко 
Дугошевић“ из Браничева, у школској 
2014/2015. години. 
Редни број јавне набавке 1/2015 
Ознака јавне набавке из Општег речника јавне набавке је: 
63516000 – Услуге организације путовања. 
Набавка је обликована у 3 (три) партије, и то: 
Бр Назив партије 
1. Извођење екскурзије ученика I до IV разреда - једнодневна

1.375,00 динара без ПДВ-а 
1.650,00 динара са ПДВ-ом

Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге број 1/2015, донеће се применом критеријума „економски најповољнија 
понуда “. 
Елементи критеријума за избор најповољније понуде су цена и број школа са којима је агенција склопила уговор о 
извођењу ђачких екскурзија у 
последње три године (достављање референтне листе којом доказује број школа са којима је склопила уговоре о извођењу 
ђачких екскурзија у 
последње три године) 
најповољнија цена = 40 пондера 
највећи број школа са којима је агенција закључила уговоре о извођењу екскурзија = 60 пондера 
број пондера утврђује се по формули 
1. понуђена цена 40 пондера = 40* најповољнија цена/дату цену 
2. број школа са којима је агенција закључила уговоре о извођењу екскурзија (доказ референтна листа) = 60*дати број 
школа/наповољнији број 
школа 
У случају постојања две или више понуда са истом понуђеном ценом, елеменат критеријума на основу кога ће се извршити 
додела уговора је 
„посебна погодност“ - биће изабрана она агенција која је дала више посебних погодности.



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:

1

1.375,00 динара без ПДВ-а по ученику 
1.650,00 динара са ПДВ-ом по ученику

1.375,00 динара без ПДВ-а по ученику 
1.650,00 динара са ПДВ-ом по ученику

1.375,00 динара без ПДВ-а по ученику 
1.650,00 динара са ПДВ-ом по ученику

1.375,00 динара без ПДВ-а по ученику 
1.650,00 динара са ПДВ-ом по ученику

/

2.3.2015.

12.3.2015.

"АРРИВА ЛИТАС"   
Ђуре Ђаковић 3 
Пожаревца,  
ПИБ 101974022

за школску 2014/2015

/

јавна набавка мале вредности– извођење екскурзија ученика од I до VIII разреда ОШ „ Вељко 
Дугошевић“ из Браничева, у школској 2014/2015. години. број 1/15 обликована по партијама 
1. Извођење екскурзије ученика I до IV разреда - једнодневна 
2. Извођење екскурзије ученика V -VII разреда – дводневна 
3. Извођење екскурзије ученика VIII разреда – тродневна Ово је уговор за партију број 1
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