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

Душана Вишића бр. 28
404-111-14/2019
17.12.2019. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Бајина Башта, објављује
следеће:
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
мале вредности број У МВ 07/19
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа општине Бајина
Башта, 31250 Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28; www.bajinabasta.rs;
2. Врста наручиоца: Локална самоуправа;
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка
мале вредности број У МВ 07/19 – Измене и допуне плана генералне регулације Бајине
Баште.
71410000 – Услуге просторног планирања.
4. Процењена вредност: 500.000,00 динара без ПДВ-а;
5. Уговорена вредност: 350.000,00 динара без ПДВ-а, односно 420.000,00 динара са
ПДВ-ом;
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена без ПДВ-а;
7. Број примљених понуда: 2 (две);
8. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 434.000,00 динара без
ПДВ-а, најнижа понуђена цена је 350.000,00 динара без ПДВ-а;
9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена
цена код прихватљивих понуда је 434.000,00 динара без ПДВ-а, најнижа понуђена цена
код прихватљивих понуда је 350.000,00 динара без ПДВ-а;
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 03. децембар 2019. године;
11. Датум закључења уговора: 16. децембар 2019. године;
12. Основни подаци о пружаоцу услуге:
Preduzeće za konsalting, urbanizam, projektovanje i inženjering URBANPROJEKT
akcionarsko društvo, Čačak, Ул. Жупана Страцимира бр. 35/3, ПИБ 102115543, матични
број 07167571;
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13. Период важења уговора: 120 календарских дана од дана закључења 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 17.12.2019. год.
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