Назив и адреса наручиоца:Предшколска установа „Радост“ Кабларска бб Нови Бановци
Врста наручиоца:Установа-дневна брига о деци
Интернет страница наручиоца: www.puradost.org.rs
Редни број јавне набавке у плану набавки:1.2.3-услуге
Дел.бр.898-1/ 2015
Датум:3.12.2015.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности за Партију 2- Једнодневни излет за децу
узраста од 3 године до поласка у школу
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број: ЈНМВ 7/2015-у

Опис предмета набавке: Услугa извођења боравка деце у природи и једнодневних
излета за радну 2015/2016.г. обликована у две партије
Партија 2- Једнодневни излет за децу узраста од 3 године до поласка у школу
ОРН-63516000-услуге организовања путовања
Процењена вредност јавне набавке: 1.200.000,00 динара без ПДВ-а
Уговорена вредност јавне набавке: 1.430,00 динара по детету без ПДВ-а односно
1.430,00 динара са ПДВ-ом.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:715.000,00 динара (за 500 деце)
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом:715.000,00 динара
Критеријум за доделу уговора:“најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда: 4
(четири) од тога једна понуда је
неодговарајућа/неприхватљива јер не испуњава све услове из техничке спецификације.
Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена: 1.810,00 динара по детету без ПДВ-а
динара без ПДВ-а

Укупно: 905.000,00

Најнижа понуђена цена:1.320,00 динара без ПДВ-а Укупно: 660.000,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена 1.810,00 динара по детету без ПДВ-а Укупно 905.000,00
динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.430,00 динара по детету без ПДВ-а
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:715.000,00 динара.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач наступа
самостално.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.12.2015.године дел.бр.880/2015
Датум закључења уговора: 31.12.2015.године дел. број 898/2015
Основни подаци о добављачу: „SERBICO TRAVEL“ DOO Дубровачка 10 Земун
11080 ПИБ: 106686982, матични број:20659726
Период важења уговора:од 31.12.2015.године до реализације једнодневног излета у
мају 2016.године
Околности које представљају основ за измену уговора:Нема
Лице за контакт: Валентина Штрбац 022/340-983 локал 105 е-mail valentina1965@ptt.rs

