Деловодни број:629-2/2016
Датум:19.10.2016.године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у о поступку јавне набавке мале вредности- Услуга извођења боравка деце у природи и
једнодневног излета за радну 2016/2017 годину обликована у две партије
Партија 2- Једнодневни излет за децу узраста од 3 године до поласка у школу
1. Назив и адреса наручиоца:ПУ «Радост» Нови Бановци, Кабларска бб
2. Врста наручиоца:Дневна брига о деци/установа
3. Интернет страница наручиоца: www.puradost.org.rs
4. Опис предмета набавке:ЈНМВ 5/2016-Услуга извођења боравка деце у природи и
једнодневног излета за радну 2016/2017 годину обликована у две партије
Партија 2- Једнодневни излет за децу узраста од 3 године до поласка у школу
ОРН 63516000-организовање путовања
5. Уговорена вредност јавне набавке:
Уговорена вредност услуге (по детету): 1.850,00 динара без ПДВ-а
Уговорена вредност услуге (по детету): 1.850,00динара са ПДВ-ом
Укупно уговорена вредност на основу предпоставке да ће 130 деце бити учесници
једнодневног излета: 925.000,00 динара без ПДВ-а односно 925.000,00 динара са ПДВ-ом
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
7. Број примљених понуда:Наручилац је у року за достављање понуда примио једну (1)
понуду.
8. Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена по детету износи:1.850,00 динара без ПДВ-а Укупно:925.000,00
Најнижа понуђена цена по детету износи: 1.850,00 динара са ПДВ-ом. Укупно:925.000,00
9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена по детету износи:1.850,00 динара без ПДВ-а Укупно:925.000,00
Најнижа понуђена цена по детету износи: 1.850,00 динара са ПДВ-ом. Укупно:925.000,00
10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:Понуђач наступа
самостално.
11. Датум доношења одлуке о додели уговора:13.10.2016.године
12. Датум закључења уговора:14.10.2016.године
13. Основни подаци о добављачу: „ОДИСЕЈ 1995“ ДОО, Краља Петра I 45, Нова Пазова
ПИБ:100532780 МБ:08718741
14. Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време и то за период од дана
закључења до коначне исплате
15. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које представљају
основ за измену уговора предвиђене су чланом 11. Уговора.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

