
 

 

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 24.12.2019. , директор школе 

доноси:  

О Д Л У К У 

озакључењуоквирногспоразума 

 

Гимназија „Светозар Марковић“ као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 75/2019 

Оквирни споразум за набавку услуга: Организовање екскурзијe ученика у школској 

2019/20. години закључује се са следећим понуђачима:   

1. За партију 1 са понуђачем MODENA TRAVEL DOO Нови Сад 

2. За партију 2 са понуђачем MODENA TRAVEL DOO Нови Сад 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 21.11.2019.године донео одлуку о покретању отвореног поступка 

бр.75/2019, за јавну набавку : Организовање екскурзија ученика за школску 2019/20. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 21.11.2019. године објавио позив за 

подношење понудана Порталу јавних набавки. 

До истекарока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 2 понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда од 24.12.2019. године, Комисија за јавне набавке је 

констатовала следеће: 

 

 

Наручилац 
Гимназија „Светозар 

Марковић“ Ниш 

Адреса Бранка Радичевића 1 

Место Ниш 



Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Oрганизовање eкскурзија ученика у школској 2019/20. години, број 

јавне набавке 75/2019 Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге 

организација путовања. 

Процењена вредност јавне набавке Организација екскурзије ученика у школској 

2019/2020. години је 10.000.000,00 (без ПДВ-а) : 

Јавна набавка је обликована у две партије са следећим процењеним вреностима: 

Бр. Партије ОПИС 

Годишња 

процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

1 Екскурзија Војводина 3.000.000,00 

2 Матурантска екскурзија: Северна Италија 

са Фиренцом 
7.000.000,00 

Основни подаци о понуђачима и понудама: 

 

Р. бр. Број 

понуде 

Датум Час Назив понуђача Адреса 

1 01-

3679/19 

23.12.2019. 9:12 Модена травел Трг слободе 4, Нови Сад 

2 
01-

3680/19 
23.12.2019. 9.20 Ниш-експрес АД Чамурлија 160, Ниш 

  

   Подаци из понуда: 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово   одбијање: 

нема одбијених понуда 

Избор најповољније понуде се врши применом критеријума „Економски најповољнија 

понуда“. 

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се наследећим елементима 

критеријума:  

 

1. Цена       70 пондера 



2. Квалитетпонуде – старостаутобуса  30 пондера 

     УКУПНО:       100 пондера 

1.Цена 

Максималан износ овог критеријума износи 70 пондера 

Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену 

Остали понуђачи се рангирају по формули: 

 

ЦП= 70*(ЦПмин/ЦПх) гдесу: 

ЦП – број добијених пондера 

ЦПмин – најниже понуђена цена 

ЦПх – цена из понуде која се пондерише 

 

2.Квалитет понуде – старост аутобуса: 

Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера 

Квалитет аутобуског превоза - максимално 30 пондера 

• Туристички аутобус (истог превозника) високе туристичке класе година 

производње 2018, 2019 – 30 пондера 

• Туристички аутобус (истог превозника) високе туристичке класе година 

производње 2017 – 20 пондера 

• Туристички аутобус (истог превозника) високе туристичке класе година 

производње 2016 – 15 пондера 

• Туристички аутобус (истог превозника) високе туристичке класе година 

производње 2015 – 12 пондера 

• Туристички аутобус (истог превозника) високе туристичке класе година 

производње 2014 – 9 пондера 

• Туристички аутобус (истог превозника) високе туристичке класе година 

производње 2013 – 7 пондера 

• Туристички аутобус (истог превозника) високе туристичке класе година 

производње 2012 – 5 пондера 

• Туристички аутобус (истог превозника) високе туристичке класе година 

производње 2011 – 3 пондера 

• Туристички аутобус (истог превозника) високе туристичке класе година 

производње 2010 – 1 пондера 

• Туристички аутобус (истог превозника) високе туристичке класе година 

производње 2009 – 0 пондера 

  



7. Подаци из понуде: 

Партија 1 – Екскурзија Војводина 

Процењена вредност без ПДВ-а износи 3.000.000,00  динара 

Преглед приспелих понуда: 2 

Р. бр. Број понуде Назив понуђача Подаци из понуде понуђача 

1 01-3679/19 Модена травел 

Старост аутобуса: 

1.Аутобус произведен 2019.године 

2.Аутобус произведен 2018.године 

3.Аутобус произведен 2018.године 

4.Аутобус произведен 2018.године 

Цена за Партију 1: 10.950 динара 

70+30=100 пондера 

2 01-3680/19 Ниш-експрес АД 

Старост аутобуса: 

1.Аутобус произведен 2012.године 

2.Аутобус произведен 2012.године 

3.Аутобус произведен 2012.године 

4.Аутобус произведен 2012.године 

Цена за Партију 1: 11.550,00 динара 

66,36+5=71,36 пондера 

 

Ранг листа понуђача: 

Партија 1: 

1. Модена травел            100 пондера 

2. Ниш-експрес АД         71.36 пондера 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже наручиоцу доделу уговора понуђачу, 

Модена травел Нови Сад који је самостално поднео понуду. 

 



Партија 2 – Матурантска екскурзија: Северна Италија са Фиренцом 

Процењена вредност без ПДВ-а износи 7.000.000,00  динара 

Преглед приспелих понуда: 2 

Р. бр. Број понуде Назив понуђача Подаци из понуде понуђача 

1 01-3679/19 Модена травел 

Старост аутобуса: 

1.Аутобус произведен 2019.године 

2.Аутобус произведен 2018.године 

3.Аутобус произведен 2018.године 

4.Аутобус произведен 2018.године 

 

Цена за Партију 2: 33.490,00динара 

70+30=100 пондера 

2 01-3680/19 Ниш-експрес АД 

Старост аутобуса: 

1.Аутобус произведен 2012.године 

2.Аутобус произведен 2012.године 

3.Аутобус произведен 2012.године 

4.Аутобус произведен 2012.године 

Цена за Партију 2: 33.860,00 динара 

69,24+5=74,24 пондера 

 

Ранг листа понуђача: 

Партија 2: 

1. Модена травел            100 пондера 

2. Ниш-експрес АД         74,24 пондера 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже наручиоцу доделу уговора 

понуђачу,Модена травел, Нови Сад који је самостално поднео понуду. 

 



Директор школе је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде и донео одлуку о закључењу оквирног споразума као у изреци 

ове одлуке. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у 

року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

Надлежни орган наручиоца, 

др Марјан Мишић, директор 

 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки 

- за документацију 


