Наручилац: Општинска управа Бајина Башта
Адреса:
Број:
Датум:

Душана Вишића бр. 28
404-62-11/2017
08.09.2017. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа Бајина Башта, објављује следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
мале вредности број У МВ 07/17
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа Бајина Башта,
31250 Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28; www.bajinabasta.rs;
2. Врста наручиоца: Општинска управа;
3. За услуге природа и обим услуга и основна обележја услуге, место извршења
услуга, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег
речника набавке: Јавна набавка мале вредности бр. У МВ 07/17 – Набавка услуге
социјалне заштите „Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“;
85311300 - Услуге социјалне заштите за децу и младе;
4. Процењена вредност: 1.150.000,00 динара без пореза;
5. Уговорена вредност: 1.149.960,00 динара без пореза, односно 1.149.960,00 динара са
порезом;
6. Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ без пореза;
7. Број примљених понуда: 1 (једна);
8. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 1.149.960,00 динара
без пореза, најнижа понуђена цена је 1.149.960,00 динара без пореза;
9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена
цена код прихватљивих понуда је 1.149.960,00 динара без пореза, најнижа понуђена цена
код прихватљивих понуда је 1.149.960,00 динара без пореза;
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07. септембар 2017. године;
11. Датум закључења уговора: 08. септембар 2017. године, на основу члана 112. став 2.
тачка 5, Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
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12. Основни подаци о пружаоцу услуге:
Удружење деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта, са
седиштем у улици Светосавска бр. 38, Бајина Башта, матични број 17664964, ПИБ
104706116;
13. Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време и то на 4 (четири)
месеца од датума потписивања обе уговорне стране;
14. Околности које представљају основ за измену уговора: у складу са конкурсном
документацијом и уговором, сходно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник“ РС број 124/2012 и 14/2015);
.
15. Лице за контакт: Бојан Нешковић, електронска пошта: javnenabavkebb@gmail.com;
Објавити:
- на Порталу јавних набавки;
- на интернет страници наручиоца:
www.bajinabasta.rs
- а/а
У Бајиној Башти,
дана 08.09.2017. год.
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