
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
Наде Димић 4
11080 Земун - Београд 
Број: 01-266
Датум: 09.03.2018. године

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању отвореног поступка 
јавне набавке бр. 01-102 од 31.01.2018. године и Извештаја комисије за спровођење поступка
јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 01-265 од 09.03.2018. године, директор 
Медицинскe школe „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд, доноси

О Д Л У К У 
о додели уговора

у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије, 
за потребе Медицинскe школe „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд

ЈН бр. 1.2.1/18

I – Додељује се уговор:

Партија бр. 1

 групи понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд
(овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља 
Александра 112, 11000 Београд (члан групе пнуђача), број понуде 13/2018 од 
21.02.2018. године.

Партија бр. 2

 групи понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд
(овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља 
Александра 112, 11000 Београд (члан групе пнуђача), број понуде 13/2018 од 
21.02.2018. године.

Партија бр. 3

 групи понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд
(овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља 
Александра 112, 11000 Београд (члан групе пнуђача), број понуде 13/2018 од 
21.02.2018. године.

Партија бр. 4

 групи понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд
(овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља 



Александра 112, 11000 Београд (члан групе пнуђача), број понуде 13/2018 од 
21.02.2018. године.

Партија бр. 5

понуђачу: GRAND TOURS, Железничка 23 А, Нови Сад, број понуде 57, 58, 59 од 
01.03.2018. године.

Образложење:

На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Медицинскe школe 
„Надежда Петровић“ из Земуна - Београд, донео је Одлуку о покретању отвореног поступка 
јавне набавке, заводни бр. 01-102 од 31.01.2018. године, за набавку услуга – извођење 
екскурзије, ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације 
путовања, ЈН бр. 1.2.1/18.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 
02.02.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца. Позив за подношење 
понуда послат је на објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база 
прописа.

До истека рока за подношење понуда, 06.03.2018. године до 11:30 часова, на адресу 
наручиоца приспеле су 3 (три) понуде следећих понуђача:

Ред.
Бр.

Број и датум 
понуде

Назив или шифра понуђача Датум пријема Час 
пријема

1.
39/2018

од 28.02.2018. год.
LUI TRAVEL DOO, Стевана 
Филиповића 115А, Београд

05.03.2018. год. 13:51

2. 57, 58, 59
од 01.03.2018. год.

GRAND TOURS, Железничка 
23 А, Нови Сад

06.03.2018. год. 11:10

5. 13/2018 од 
21.02.2018. год.

група понуђача: BEOSONIC 
d.o.o., Црвених храстова 2, 
11000 Београд (овлашћени 
члан групе понуђача) и SONIC 
– TOURS, Булевар краља 
Александра 112 (члан групе 
понуђача)

06.03.2018. год. 11:27

Неблаговремених понуда није било.

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка
јавне набавке, одређена Решењем бр. 01-103 од 31.01.2018. године, сачинила је Записник о 
отварању понуда бр. 01-238 од 06.03.2018. године, а затим је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом. 

                                                                                                                  
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 01-265 од 09.03.2018. године, Kомисија за 

спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:



II - Подаци о јавној набавци:

1. Назив и адреса наручиоца: Медицинска школа „Надежда Петровић”, Наде Димић 4, 
11080 Земун - Београд.

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/18.

3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије за потребе
Медицинскe школe „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд, обликована у 5 (пет) партија: 

 Партија број 1: Екскурзија за ученике I разредa школске 2017/2018;

 Партија број 2: Екскурзија за ученике II разреда школске 2017/2018;

 Партија број 3: Екскурзија за ученике II разреда школске 2018/2019;

 Партија број 4: Екскурзија за ученике III разредa школске 2018/2019; 

 Партија број 5: Екскурзија за ученике IV разредa школске 2018/2019.

4. Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања.

5. Ознака из Општег речника набавки: 63516000.

6. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

7. Подаци у финансијском плану за 2018. годину: конто – 423911.

8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 10.000.000,00 дин.:

 Партија број 1: Екскурзија за ученике I разредa школске 2017/2018: 300.000,00 динара;

 Партија број 2: Екскурзија за ученике II разреда школске 2017/2018: 250.000,00 динара;

 Партија број 3: Екскурзија за ученике II разреда школске 2018/2019: 300.000,00 динара.;

 Партија број 4: Екскурзија за ученике III разредa школске 2018/2019: 4.550.000,00 динара;

 Партија број 5: Екскурзија за ученике IV разредa школске 2018/2019: 4.600.000,00 динара.

9. Критеријум за оцењивање понуде: Најнижа понуђена цена.

10. Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без 
ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

      Партија бр. 1:

1) BEOSONIC d.o.o., Београд, понуђена цена………......…............................1.535,00 дин.

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана.
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

  
2) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена ................................................ 1.625,66 дин.



Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана.
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 
45(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

      Партија бр. 2:

1) BEOSONIC d.o.o., Београд, понуђена цена………......…............................1.460,00 дин.

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет)  дана.
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

  
2) GRAND TOURS, Нови Сад, понуђена цена ................................................ 1.490,00 дин.

Рок важења понуде: 60 (шездесет)  дана.
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

3) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена ............................................... 1.507,11 дин.

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет)  дана.
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

Партија бр. 3:

2) BEOSONIC d.o.o., Београд, понуђена цена………......…............................1.460,00 дин.

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет)  дана.
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет)  дана од дана испостављања фактуре.

  
2) GRAND TOURS, Нови Сад, понуђена цена ................................................ 1.490,00 дин.

Рок важења понуде: 60 (шездесет)   дана.
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

3) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена ............................................... 1.507,11 дин.

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет)  дана.
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

Партија бр. 4:



1) BEOSONIC d.o.o., Београд, понуђена цена ...............................................22.600,00 дин.

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет)  дана.
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

      Партија бр. 5:

Образложење: У конкурсној документацији је наведено следеће „Уколико две или 
више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који понуди дужи рок важења понуде, а уколико су и ти 
елементи исти, најповољнија понуда биће изабрана жребањем. “

Имајући у виду да је понуђач GRAND TOURS из Новог Сада понудио дужи рок важења 
понуде,  комисија предлаже наручиоцу да донесе Oдлуку о додели уговора понуђачу GRAND 
TOURS из Новог Сада.

1) GRAND TOURS, Нови Сад, понуђена цена………......…..........................24.700,00 дин.

Рок важења понуде: 300 (триста) дана.
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

  
2) BEOSONIC d.o.o., Београд, понуђена цена ............................................. 24.700,00 дин.

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет)  дана.
Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 
45(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

11. Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир 
Извештај о стручној оцени понуда бр. 01-265 од 09.03.2018. године.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда 
констатовала да су најповољније понуде следећих понуђача:

Партија бр. 1:

 група понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд 
(овлашћени члан) и SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 
Београд

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија за ученике I разредa школске 
2017/2018 износи 1.535,00 динара без ПДВ-а и 1.670,80 динара са ПДВ-ом, рок важења 
понуде је 180 (стоосамдесет) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата 
плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. Понуђач подноси 
понуду као група понуђача.



Партија бр. 2:

 групи понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд
(овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља 
Александра 112, 11000 Београд (члан групе пнуђача), број понуде 13/2018 од 
21.02.2018. године.

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија за ученике II разреда школске 
2017/2018 износи 1.460,00 динара без ПДВ-а и 1.611,00 динара са ПДВ-ом, рок важења 
понуде је 180 (стоосамдесет) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата 
плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. Понуђач подноси 
понуду као група понуђача.

Партија бр. 3:

 групи понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд
(овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља 
Александра 112, 11000 Београд (члан групе пнуђача), број понуде 13/2018 од 
21.02.2018. године.

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија за ученике II разреда школске 
2018/2019 износи 1.460,00 динара без ПДВ-а и 1.611,00 динара са ПДВ-ом, рок важења 
понуде је 180 (стоосамдесет) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата 
плаћа се у року од 45 (четдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. Понуђач подноси 
понуду као група понуђача.

Партија бр. 4:

 групи понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд
(овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља 
Александра 112, 11000 Београд (члан групе пнуђача), број понуде 13/2018 од 
21.02.2018. године.

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија за ученике III разредa школске 
2018/2019 износи 22.600,00 динара без ПДВ-а и 24.180,00 динара са ПДВ-ом, рок важења 
понуде је 180 (стоосамдесет) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата
плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. Понуђач подноси 
понуду као група понуђача.

Партија бр. 5:

 GRAND TOURS, Железничка 23 А, Нови Сад

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија за ученике IV разредa школске 
2018/2019 износи 24.700,00 динара без ПДВ-а и 25.950,00 динара са ПДВ-ом, рок важења 
понуде је 300 (триста) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата плаћа се у 
року од 45 (четдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. Понуђач подноси понуду 
самостално.





		МЕДИЦИНСКА ШКОЛА


„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“


Наде Димић 4


11080 Земун - Београд 

Број: 01-266

Датум: 09.03.2018. године









На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 01-102 од 31.01.2018. године и Извештаја комисије за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 01-265 од 09.03.2018. године, директор Медицинскe школe „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд, доноси

О Д Л У К У 

о додели уговора

у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије, 

за потребе Медицинскe школe „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд

ЈН бр. 1.2.1/18

I – Додељује се уговор:

Партија бр. 1


· групи понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд (овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 Београд (члан групе пнуђача), број понуде 13/2018 од 21.02.2018. године.

Партија бр. 2

· групи понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд (овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 Београд (члан групе пнуђача), број понуде 13/2018 од 21.02.2018. године.

Партија бр. 3

· групи понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд (овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 Београд (члан групе пнуђача), број понуде 13/2018 од 21.02.2018. године.


Партија бр. 4


· групи понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд (овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 Београд (члан групе пнуђача), број понуде 13/2018 од 21.02.2018. године.


Партија бр. 5

· понуђачу: GRAND TOURS, Железничка 23 А, Нови Сад, број понуде 57, 58, 59 од 01.03.2018. године.

Образложење:


На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Медицинскe школe „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд,  донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, заводни бр. 01-102 од 31.01.2018. године, за набавку услуга – извођење екскурзије, ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.1/18. 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 02.02.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца. Позив за подношење понуда послат је на објављивање на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

До истека рока за подношење понуда, 06.03.2018. године до 11:30 часова, на адресу наручиоца приспеле су 3 (три) понуде следећих понуђача:

		Ред.

Бр.

		Број и датум понуде

		Назив или шифра понуђача




		Датум пријема




		Час пријема



		1.

		39/2018 


од 28.02.2018. год.

		LUI TRAVEL DOO, Стевана Филиповића 115А, Београд

		05.03.2018. год.

		13:51



		2.

		57, 58, 59 


од 01.03.2018. год.

		GRAND TOURS, Железничка 23 А, Нови Сад

		06.03.2018. год.

		11:10



		5.

		13/2018 од 21.02.2018. год.

		група понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд (овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112 (члан групе понуђача)

		06.03.2018. год.

		11:27





Неблаговремених понуда није било.


Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 01-103 од 31.01.2018. године, сачинила је Записник о отварању понуда бр. 01-238 од 06.03.2018. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 01-265 од 09.03.2018. године, Kомисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:

II - Подаци о јавној набавци:

1. Назив и адреса наручиоца: Медицинска школа „Надежда Петровић”, Наде Димић 4, 11080 Земун - Београд.

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/18.

3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије за потребе Медицинскe школe „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд, обликована у 5 (пет) партија: 

· Партија број 1: Екскурзија за ученике I разредa школске 2017/2018;


· Партија број 2: Екскурзија за ученике II разреда школске 2017/2018;


· Партија број 3: Екскурзија за ученике II разреда школске 2018/2019;


· Партија број 4: Екскурзија за ученике III разредa школске 2018/2019; 


· Партија број 5: Екскурзија за ученике IV разредa школске 2018/2019.

4. Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања.

5. Ознака из Општег речника набавки: 63516000.

6. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 

7. Подаци у финансијском плану за 2018. годину: конто – 423911.

8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 10.000.000,00 дин.:

· Партија број 1: Екскурзија за ученике I разредa школске 2017/2018: 300.000,00 динара;

· Партија број 2: Екскурзија за ученике II разреда школске 2017/2018: 250.000,00 динара;

· Партија број 3: Екскурзија за ученике II разреда школске 2018/2019: 300.000,00 динара.;

· Партија број 4: Екскурзија за ученике III разредa школске 2018/2019: 4.550.000,00 динара;

· Партија број 5: Екскурзија за ученике IV разредa школске 2018/2019: 4.600.000,00 динара.

9. Критеријум за оцењивање понуде: Најнижа понуђена цена.

10. Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

      Партија бр. 1:

1) BEOSONIC d.o.o., Београд, понуђена цена………......…............................1.535,00 дин.


Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана.

Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

2) LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена ................................................ 1.625,66 дин.

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет)  дана.

Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.


      Партија бр. 2:

1) BEOSONIC d.o.o., Београд, понуђена цена………......…............................1.460,00 дин.


Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет)  дана.

Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет)  дана од дана испостављања фактуре.

2)  GRAND TOURS, Нови Сад, понуђена цена ................................................ 1.490,00 дин.

Рок важења понуде: 60 (шездесет)   дана.

Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.


3)  LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена ............................................... 1.507,11 дин.

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет)  дана.

Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.


Партија бр. 3:

2) BEOSONIC d.o.o., Београд, понуђена цена………......…............................1.460,00 дин.


Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет)  дана.

Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет)  дана од дана испостављања фактуре.

2)  GRAND TOURS, Нови Сад, понуђена цена ................................................ 1.490,00 дин.

Рок важења понуде: 60 (шездесет)   дана.

Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.


3)  LUI TRAVEL DOO, Београд, понуђена цена ............................................... 1.507,11 дин.

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет)  дана.

Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

Партија бр. 4:


1) BEOSONIC d.o.o., Београд, понуђена цена ...............................................22.600,00 дин.

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет)  дана.

Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

      Партија бр. 5:


Образложење: У конкурсној документацији је наведено следеће „Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок важења понуде, а уколико су и ти елементи исти, најповољнија понуда биће изабрана жребањем. “

Имајући у виду да је понуђач GRAND TOURS из Новог Сада понудио дужи рок важења понуде,  комисија предлаже наручиоцу да донесе Oдлуку о додели уговора понуђачу GRAND TOURS из Новог Сада.

1) GRAND TOURS, Нови Сад, понуђена цена………......…..........................24.700,00 дин.


Рок важења понуде: 300 (триста) дана.

Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

2)  BEOSONIC d.o.o., Београд, понуђена цена ............................................. 24.700,00 дин.

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет)  дана.

Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.

11. Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 01-265 од 09.03.2018. године.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовала да су најповољније понуде следећих понуђача:

Партија бр. 1:


· група понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд (овлашћени члан) и SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 Београд

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија за ученике I разредa школске 2017/2018 износи 1.535,00 динара без ПДВ-а и 1.670,80 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180 (стоосамдесет) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. Понуђач подноси понуду као група понуђача.

Партија бр. 2:

· групи понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд (овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 Београд (члан групе пнуђача), број понуде 13/2018 од 21.02.2018. године.

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија за ученике II разреда школске 2017/2018 износи 1.460,00 динара без ПДВ-а и 1.611,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180 (стоосамдесет) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. Понуђач подноси понуду као група понуђача.

Партија бр. 3:

· групи понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд (овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 Београд (члан групе пнуђача), број понуде 13/2018 од 21.02.2018. године.

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија за ученике II разреда школске 2018/2019 износи 1.460,00 динара без ПДВ-а и 1.611,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180 (стоосамдесет)  дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. Понуђач подноси понуду као група понуђача.

Партија бр. 4:

· групи понуђача: BEOSONIC d.o.o., Црвених храстова 2, 11000 Београд (овлашћени члан групе понуђача) и SONIC – TOURS, Булевар краља Александра 112, 11000 Београд (члан групе пнуђача), број понуде 13/2018 од 21.02.2018. године.

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија за ученике III разредa школске 2018/2019 износи 22.600,00 динара без ПДВ-а и 24.180,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 180 (стоосамдесет) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. Понуђач подноси понуду као група понуђача.

Партија бр. 5:

· GRAND TOURS, Железничка 23 А, Нови Сад

Јединична цена по ученику за услугу – Екскурзија за ученике IV разредa школске 2018/2019 износи 24.700,00 динара без ПДВ-а и 25.950,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 300 (триста) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. Понуђач подноси понуду самостално.
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