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                                                        ДРУГА  ПАРТИЈА 

                                        угоститељско-хотелске услуге за организацију 

                                              међународног научног скупа 

                       23. Округли сто „Даровитост и креативни приступи учењу“ 

 

1. За добра и услуге: (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке): 
 

                       55 11 0000  услуге хотелског смештаја; 
                       55 30 0000 услуге ресторана и услуге послуживања храном; 

                              55 12 0000 хотелске услуге за састанке и конференције; 
                       55 13 0000 остале хотелске услуге  

 

2. За радове: (природа и обим радова и основна обележја радова, место 
извршења,ознака из  класификације делатности, односно назив и ознака из општег 
речника набавки).  Јавна набавка  за свој предмет нема радове. 
 
3.  Уговорена вредност: 420.000,00 дин. без пдв-а,  (500.000,00 са пдв-ом ). 
 
Напомена:  С обзиром на природу предметне јавне набавке, тј. да није могуће 
предвидети обим коришћења услуге (број корисника, мени, број преноћишта) у 
моменту покретања јавне набавке, вредност уговора је одређена према процењеној 
вредности јавне набавке. 
 
4. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
 
5. Број примљених понуда: 1 
 
6. Број одбијених понуда: Нема одбијених понуда 
 
7. Понуђена цена код прихватљивих понуда:                                                                        
најнижа  263.782,11 дин. (без пдв-а)              311.010,00 дин. (са пдв-ом). 
 
8.Понуђена цена  одбијене понуде: Нема. 
 
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: добављач 
самостално изводи предметну јавну набавку. 
 
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 29 .03. 2017. године. 
 
11. Датум потписивања уговора: 06.04.2017. године. 



 
12. Основни подаци о добављачу:  XTП „ Србија“ д.о.о. Светосавски трг 12, 26300 
Вршац, које заступа директор Александар Кампфер, пиб 100513371, мат.бр. 
08045046, ж.рачун 160-205695-08, тел.013/ 834-170, факс 013/ 835-252, ел.пошта: 
office@hotelsrbija.rs                                      
 
13. Период важења уговора: од 29.06. до  30.06.  2017. 
 
14. Околности које представљају основ за измену уговора: спецификација реалне 
потрошње. 
 
15. Остале информације: Нема. 
      
    
        Миљков Стеван 
           060 0 830 081 
 


