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Наручилац: Општинa Бајина Башта 

Адреса: Душана Вишића бр. 28 

Број: 404-77-12/2017 

Датум: 01.12.2017. 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 преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број ПП 01/17 

 

 

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

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

 

2. Врста наручиоца: Општина Бајина Башта; 

3. 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 преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда број ПП 01/17 – „Извођење додатних радова на инвестиционом одржавању 

стационара са гинекологијом у оквиру Дома здравља у Бајиној Башти“; 

Ознака и назив из општег речника набавке: 

45262000 – Посебни грађевинско занатски радови, изузев радова на крову, 

45261210 – Кровопокривачки радови, 

45312311 – Радови на уградњи громобрана, 

45410000 – Малтерисање, 

45421000 – Столарски радови и уградња столарије, 

45431100 – Постављање подних плочица, 

45431200 – Постављање зидних плочица. 

4. Процењена вредност: 1.623.650,00 динара без ПДВ-а; 

5. Уговорена вредност: 1.623.650,00 динара без ПДВ-а, односно 1.948.380,00 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 1.623.650,00 динара 

без ПДВ-а, најнижа понуђена цена је 1.623.650,00 динара без ПДВ-а; 
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9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена 

цена код прихватљивих понуда је 1.623.650,00 динара без ПДВ-а, најнижа понуђена цена 

код прихватљивих понуда је 1.623.650,00 динара без ПДВ-а; 

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17. новембар 2017. године; 

 

11. Датум закључења уговора: 29. новембар 2017. године; 

 

12. Основни подаци о извођачу: Група понуђача:  

 

Носилац посла Радмонт д.о.о. са седиштем у Бајиној Башти  ул. Миленка Топаловића бр. 

74, ПИБ 109118961 кога заступа Марко Јовановић, директор (у даљем тексту: Извођач 

радова) са члановима групе: АСВ Дрина д.о.о. са седиштем у Бајиној Башти ул. Миленка 

Топаловића бр. 84, ПИБ 100761389 и Г.П. Грађевинар д.о.о. са седиштем у Убу  ул. 

Душана Даниловића бр. 5, ПИБ 101347769. 

  

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

року од 30 (тридесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према 

приложеном динамичком плану, који је саставни део 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 

- а/а 

 

 

У Бајиној Башти, 

дана 01.12.2017. год. 
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