„Фармацеутско - физиотерапеутска школа“
Ул. Донска бр. 27-29 ; 11050 Београд
Датум 29.09.2019. год.

На основу члана члана 116. став 1. и прилога 3 И Закона о јавним набавкама,
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН),
“Фармацеутско - физиотерапеутска школа“, као Наручилац, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за ЈН ОП са циљем закључења оквирног споразума бр. 1.2.1./19
~ Екскурзије, излети и настава у природи ~
I партија: Екскурзија за ученике III разреда школе у Италији

НАРУЧИЛАЦ:









Наручилац: „Фармацеутско - физиотерапеутска школа“
Адреса: Ул. Донска бр. 27-29
ПИБ: 102830030
Матични број: 17482076
Шифра делатности: 85.32
Текући рачун: 840-2049660-75 („Управа за трезор“)
Одговорно лице: Биљана Вукосављевић
Интернет страница наручиоца: www.farmafizio.edu.rs

ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка – отворени поступак (члан 32. ЗЈН) са циљем
закључења оквирног споразума (члан 40. и 40а став 1. ЗЈН).
ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услуге
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: Процењена вредности јавне набавке је
9.000.000,00 рсд. без ПДВ-а, и то по партијама:
 I партија: Екскурзија за ученике III разреда школе у Италији - 5.000.000,00 рсд.
без ПДВ
 II партија: Екскурзија за ученике IV разреда школе у Аустрији и Мађарској 4.000.000,00 рсд. без ПДВ
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НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
- 63516000 → услуге организације путовања
ОПИС УСЛУГА:
Услуге организовања екскурзија - поступак јавне набавке – отворени поступак чији је
предмет је обликован у две партије, и то:
 I партија: Екскурзија за ученике III разреда школе у Италији,
 II партија: Екскурзија за ученике IV разреда школе у Аустрији и Мађарској
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ, по партијама:
Вредност Уговора о јавној набавци бр. 01-860 од 20.09.2019. год. (код Добављача
заведено: 914/19 од 23.09.2019. год.) је: 23.345,00 евра (EUR) без ПДВ-а, односно
24.258,50 евра (EUR) са ПДВ-ом, за I партију.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом,
оквирни споразум ће бити закључен са оним понуђачем који је понудио дужи рок важења
понуде.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим
роком важења понуде, оквирни споразум ће бити закључен са добављачем који је пре
(раније) доставио своју понуду за шта ће бити релевантан заводни печат наручиоца на
понуди тог добављача на којем ће бити назначени дан и тачно време подношења понуда.
Исти критеријум и начин биће примењени на рангирање и осталих понуђача, односно
њихових понуда.
БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:
I партија: 1 ;
ПОНУЂЕНА ЦЕНА, по партијама:
I партија:
-

-

Највиша: Понуда бр. 01 - 268, са ценом од 36.110,00 евра (EUR) без ПДВ-а;
прерачун у динаре → 4.258.510,08 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 37.523,00 евра
(EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 4.425.147,43 динара (рсд.) са ПДВ-ом.
Најнижа: Понуда бр. 01 - 268, са ценом од 36.110,00 евра (EUR) без ПДВ-а;
прерачун у динаре → 4.258.510,08 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 37.523,00 евра
(EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 4.425.147,43 динара (рсд.) са ПДВ-ом.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:
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I партија:
-

-

Највиша: Понуда бр. 01 - 268, са ценом од 36.110,00 евра (EUR) без ПДВ-а;
прерачун у динаре → 4.258.510,08 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 37.523,00 евра
(EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 4.425.147,43 динара (рсд.) са ПДВ-ом.
Најнижа: Понуда бр. 01 - 268, са ценом од 36.110,00 евра (EUR) без ПДВ-а;
прерачун у динаре → 4.258.510,08 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 37.523,00 евра
(EUR) са ПДВ-ом; прерачун у динаре → 4.425.147,43 динара (рсд.) са ПДВ-ом.

ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ
ПОДИЗВОЂАЧА: Нема

УГОВОРА

КОЈИ

ЋЕ

СЕ

ИЗВРШИТИ

ПРЕКО

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (о
додели уговора), по партијама:
I партија: Одлука о додели уговора бр. 01–310/1 од 18.04.2019. године.
ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:
Уговор о јавној набавци бр. 01-860 од 20.09.2019. год. (код Добављача заведено: 914/19
од 23.09.2019. год.) за I партију - закључен дана 23.09.2019. год.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧИMA:
I партија: „VIVA TRAVEL“ д.о.о. из Београда, ул. Крунска бр. 40, ПИБ: 104229626 ,
МБ: 20122897, тек. рачун: 220-138313-22 - ProCredit banka А.Д. коју заступа
Милановић Ј. директор
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:
I партија: Уговор о јавној набавци бр. 01-860 се закључује до потпуне реализације
предмета, права и обавеза.
ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА: Измена
уговора је могућа само у складу са чланом 115. ЗЈН.

Наручилац: “Фармацеутско - физиотерапеутска школа“
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