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Наручилац: ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА  

Адреса: Душана Вишића бр. 28 

Број: 404-28-11/2016 

Датум: 26.12.2016. 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 о јавној набавци   

у отвореном поступку  број 14/2016 

 

 

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

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

 

2. Врста наручиоца: класичан сектор; председник општине  

3. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 

радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавке: Јавна набавка у отвореном поступку бр. 14/2016 – „ГРАЂЕВИНСКИ 

РАДОВИ  НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ДУЖ ТОКА РЕКЕ ПИЛИЦЕ У 

ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА“; 45232410 – Радови на канализационој мрежи. 

4. Процењенавредност: 51.840.286,70 динара без ПДВ-а; 

5. Уговорена вредност: 30.839.617,50 динара без ПДВ-а, односно 37.007.541,00 динара 

са ПДВ-ом; 

 

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

 

7. Број примљених понуда: 7 (седам); 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 40.995.157,50 динара 

без ПДВ-а, најнижа понуђена цена је 29.847.330,00 динара без ПДВ-а; 

 

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

цена код прихватљивих понуда је 39.902.014,00 динара без ПДВ-а, најнижа понуђена 

цена код прихватљивих понуда је 30.839.617,50 динара без ПДВ-а; 

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26. децембар 2016. године; 

 

11. Датум закључења уговора: 26. децембар 2016. године, сходно чл. 131д став 2. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015); 
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12. Основни подаци о извођачу: Г.П. „KOMPRESOR ING“ д.о.о. Ваљево, ул. Милована 

Глишића бр. 56, ПИБ: 105592947, које заступа директор Мирољуб Томашевић. 

  

13. Период важења уговора: Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у 

року од 120 (стодвадесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. 

 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: у складу са чл. 115. ЗЈН и 

уговором о извођењу радова бр. 404-28-10/2016 од 26.12.2016. године.  

 

15. Лице за контакт: Александра Ковачки, електронска пошта: sobb@open.telekom.rs; 

 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки;  

- на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа 

- на интернет страници наручиоца: www.bajinabasta.rs 

- а/а 

 

 

У Бајиној Башти, 

дана 26.12.2016. год. 
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