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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 

РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППАХ 16/18 

 
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 резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и 
апартманскпг смещтаја за службена путпваоа у инпстранству 
 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: Услуге путнишких агенција и тур пператера и услуге 
ппмпћи туристима – 63500000 
 

Угпвпрена вреднпст: 4.200.000,00 динара без ПДВ-а 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: у Кпнкурснпј дпкументацији, кап критеријум за дпделу угпвпра је 
пдређена најнижа ппнуђена цена. Какп су шетири 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 2,00 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 2,00 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: 12.03.2018. гпдине 
 
Датум закључеоа угпвпра: 27.03.2018. гпдине 
 
Пснпвни ппдаци п дпбављачу: 
 
Група ппнуђаша кпју шине: P3 ADVERTISING DOO, P3 TRAVEL BEOGRAD пгранак у Бепграду, Санчашка 
56, 11000 Бeoгрaд, ПИБ 106137327, матишни брпј 20541393 и 2R TRAVEL DOO, са седищтем у 
Републици Црнпј Гпри, у Ппдгприци, улица Радпја Дакића ламела 5/11 CITY KVART, ПИБ 02818574, 
матишни брпј 02818574. На пснпву Сппразума п изврщеоу јавне набавке брпј 202-4/18 пд 
20.02.2018. гпдине кпји је саставни деп угпвпра, сппразумне стране су се сагласиле да заједнишки 
пунпмпћник групе ппнуђаша буде Валентина Бпјшић, директпр P3 ADVERTISING DOO BEOGRАD 
OGRANAK P3 TRAVEL BEOGRAD из Бепграда, улица Санчашка брпј 56, кпји је пвлащћен да 
предузима све пптребне правне радое у ппступку предметне јавне набавке. 
 
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: / 


