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Наручилац: Општинa Бајина Башта 

Адреса: Душана Вишића бр. 28 

Број: 404-20-18/2018 

Датум: 10.09.2018. године 

 

 

 На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општина Бајина Башта, објављује следеће: 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

о закљученом уговору на основу оквирног споразума 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Бајина Башта, 31250 

Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28; www.bajinabasta.rs; 

 

2. Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа; 

3. Опис предмета набавке: Јавна набавка у отвореном поступку бр. Р ОП 01/18 – 

Извођење хитних интервенција на санацији оштећења насталих елементарним 

непогодама и интервенције по налозима надлежних органа; 

Ознака и назив из општег речника набавке: 45221220 – Одводни канали и пропусти, 

45233141 - Радови на одржавању путева, 45233142 - Радови на поправљању путева и 

45246000 - Радови на регулацији река и радови на заштити од поплава; 

4. Процењена вредност: 1.431.500,00 динара без ПДВ-а; 

5. Уговорена вредност: 1.431.500,00 динара без ПДВ-а, односно 1.717.800,00 динара са 

ПДВ-ом; 

 

6. Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а; 

 

7. Број примљених понуда: 1 (једна); 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 1.431.500,00 динара 

без ПДВ-а, најнижа понуђена цена је 1.431.500,00 динара без ПДВ-а; 

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена 

цена код прихватљивих понуда је 1.431.500,00 динара без ПДВ-а, најнижа понуђена цена 

код прихватљивих понуда је 1.431.500,00 динара без ПДВ-а; 

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 29. мај 2018. године; 

 

11. Датум закључења уговора на основу оквирног споразума: 04. септембар 2018. 

године; 
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12. Основни подаци о Извођачу радова: 

 

Група понуђача коју чине: 

 

ГП СТАБИЛ – ПРО, д.о.о. Ужице, са седиштем у Ужицу, улица Ратарска број 152, ПИБ: 

103854737, Матични број: 20032391 – овлашћени члан групе, 

 

Данијела Марковић пр, Г.Р. ИБМ-ДАНЕКС Бајина Башта-Црвица, Црвица ББ, Бајина 

Башта, ПИБ: 108567197, Матични број: 63542261 – члан групе. 

 

13. Период важења уговора: до његове потпуне реализације, односно до реализације 

пуног износа из става 1. члана 3. Уговора; 

 

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, 14/2015 и 68/2015); 

. 

15. Лице за контакт: Урош Нешковић, електронска пошта: javnenabavkebb@gmail.com;  

 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки, 

- на интернет страници наручиоца: www.bajinabasta.rs, 

 

 

У Бајиној Башти, 

дана 10.09.2018. год. 
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