Република Србија
Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“
Доситејева бр.44б
Краљево
Дел.бр.374/01
Датум:5.3.2019.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1.Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“; Доситејева бр.44б,
Краљево;www.estsnikolatesla.edu.rs
2. Јавна установа-индиректни корисник буџетских средстава,има својство
правног лица, ресорно министарство је Министарство просвете,науке и
технолошког развоја Р.Србије,шифра делатности:средње стручно образовање
8532.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка туристичких услуга за организовање екскурзије за
ученике 3.разреда у школској 2018/2019.години.
-шифре из општег речника набавке:
-63516000- услуге организације путовања

4.Вредност уговорених услуга:4.437.248,00 динара са свим урачунатим
порезима и трошковима.
5.Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена
6.Број примљених понуда:4 (четири)
7. Највиша понуђена цена: 4.601.600,00 динара са свим урачунатим порезима
и трошковима, а најнижа понуђена цена 4.324.480,00 динара са свим
урачунатим порезима и трошковима.
8.Највиша
и
најнижа
понуђена
код
прихватљивих
понуда:
највиша:4.601.600,00 динара са свим урачунатим порезима и трошковима, а
најнижа 4.437.248,00 динара са свим урачунатим порезима и трошковима.
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9.Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.11.2018.године.
10.Датум закључења уговора: 28.2.2019. године.
11.Основни подаци о добављачу: „Grand tours“ доо са седиштем у Новом
Саду,Железничка 23/а ; ПИБ:105249896; МАТ:бр.20339748
12.Период важења уговора:на одређено време до исплате последње рате, до
септембра 2019.год.
13.Околности које представљају основ за измену уговора:предвиђене су у
конкурсној документацији у складу са чл.115.Закона о јавним набавкама:
Наручилац задржава право да , сходно члану 115.Закона о јавним набавкама, може
изменити закључени уговор у предметној јавној набавци , уколико се након писаног
изјашњавања родитеља ученика утврди да је број ученика који путују на екскурзију мањи
или већи од пројектованог, а изјашњавање се захтева Правилником о наставном плану и
програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким
школама ( „Сл.гласник Р.Србије-Просветни гласник бр. 4/91, 7/93, 17/93 ,1/94,2/94, 2/95,
3/95, 8/95,5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005,6,2005,11/2006, 12/2006, 8/2008,
1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) који
прописује да се екскурзија организује и изводи, уз претходну писмену сагласност
родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови
за остваривање циљева и задатака. Изузетно, екскурзија може да се огранизује ако
писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења.
Разлог за измену уговора може бити и промена времена извођења екскурзије
уколико се због промене у календару рада не може испоштовати време путовања које је
уговорено.
Пројекција на основу прелиминарног изјашњавања родитеља ученика је да ће у
тренутку покретања поступка јавне набавке бр.03/2018 ЈНМВ на екскурзију путовати 128
ученика, а у случају другачијег изјашњавања које је процедурално могуће тек након
избора најповољнијег понуђача, наручилац задржава право измене уговора у погледу броја
ученика, а у складу са резултатима изјашњавања.

Комисија за јавну набавку
_______________________
Љиљана Стојановић,с.р.
_______________________
Драган Драговић,с.р.
________________________
Марија Кнежевић,с.р.
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