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На пснпву шлана 116. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 

124/12 и 14/15 и 68/15), Универзитет у Нпвпм Саду Технплпщки факултет Нпви Сад пбјављује 

ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 
У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 

УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИП КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И 
РEЗEРВAЦИJИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА 

ПАРТИЈА 1 УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ И 
ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА У ЗЕМЉИ 

РЕДНИ БРПЈ: ППАХ 16/17 
 
Назив наручипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад 
 
Адреса наручипца: Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви Сад 
 
Интернет страница наручипца: www.tf.uns.ac.rs  
 
Врста наручипца: прпсвета 
 
Врста ппступка јавне набавке: птвпрени ппступак 
 
Врста предмета: набавка услуга – Услуге ппсредпваоа при куппвини путних карата и резервацији 
и пбезбеђеоу хптелскпг смещтаја за службена путпваоа у земљи 
 

Назив и пзнака из ппштег речника набавке: Услуге путнишких агенција и тур пператера и услуге 
ппмпћи туристима – 63500000 
 

Угпвпрена вреднпст: 1.835.000,00 динара без ПДВ-а 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: у Кпнкурснпј дпкументацији, кап критеријум за дпделу угпвпра је 
пдређена најнижа ппнуђена цена. Какп су све прихватљиве ппнуде имале исту цену, исти рпк за 
исппруку кпнашних путних дпкумената и рашуна, исти рпк за исппруку ппнуда пп наручбеници, 
исти рпк плаћаоа и исти рпк за исппруку предрашуна за изабрану ппнуду Кпмисија је у складу са 
Кпнкурснпм дпкументацијпм применила жреб кап нашин на кпји је дпдељен угпвпр. 
 
Брпј примљених ппнуда: укупнп је примљенп седам ппнуда 
 
Највиша и најнижа ппнуђена цена: 
 
Највища ппнуђена цена је 0,00 динара без ПДВ-а 
Најнижа ппнуђена цена је 0,00 динара без ПДВ-а  
 

http://www.tf.uns.ac.rs/
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Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 
 
Највища ппнуђена цена је 0,00 динара без ПДВ-а 
Најнижа ппнуђена цена је 0,00 динара без ПДВ-а  
 
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 
 
Изабрани ппнуђаш је сампсталнп ппднеп ппнуду. 
 
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 07.03.2017. гпдине 
 
Датум закључеоа угпвпра: 21.03.2017. гпдине 
 
Пснпвни ппдаци п дпбављачу: 
 

Назив:  KOMPAS TOURISM &TRAVEL DOO NOVI SAD 
Седищте/адреса: Нпви Сад, Булeвaр Mихajлa Пупинa брпј 15 

Матишни брпј: 08218838 
ПИБ: 101698464 
Закпнски заступник: Владимир Мацедпнић 

 
Перипд важеоа угпвпра: угпвпр je закљушен на перипд пд гпдину дана, пднпснп дп реализације 
угпвпрене вреднпсти из угпвпра у зависнпсти щта пре наступи 
 
Пкплпнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: / 
 
Пстале инфпрмације: / 


