Назив и адреса наручиоца: ПУ „Радост“ Нови Бановци
Врста наручиоца: Установа- дневна брига о деци
Интернет страница наручиоца: www.puradost.org.rs
Редни број јавне набавке у плану набавки:1.2.2-услуге.
Дел.бр.786-1/ 2017
Датум:27.10. 2017.године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у о поступку јавне набавке мале вредности- Услуга извођења боравка деце у природи и
једнодневног излета за радну 2017/2018 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 4/2017-Услуга извођења боравка деце у природи и
једнодневног излета за радну 2017/2018 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): 1.990,00 динара без ПДВ-а
Уговорена вредност услуге (по детету): 1.990,00 динара са ПДВ-ом
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
7. Број примљених понуда:Наручилац је у року за достављање понуда примио шест (6)
понуда.
8. Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена по детету износи:2.800,00 дин. без ПДВ-а односно 2.800,00 дин са
ПДВ-ом
Најнижа понуђена цена по детету износи: 1.716,00 динара без ПДВ-а односно 2.145,00
динара са ПДВ-ом
9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена по детету износи:2.800,00 динара без ПДВ-а односно 2.800,00 дин са
ПДВ-ом.
Најнижа понуђена цена по детету износи: 1.990,00 динара са ПДВ-ом односно 1.990,00
динара са ПДВ-ом.
10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:Понуђач наступа
самостално.
11. Датум доношења одлуке о додели уговора:16.10.2017.године дел.бр.7612/2017
12. Датум закључења уговора:27.10.2017.године
13. Основни подаци о добављачу: „ЛОВЋЕН“ ДОО, Цара Душана 37, Нова Пазова
ПИБ:102881572 МБ:08787298
14. Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време и то за период од дана
закључења до 31.05.2018.г.
15. Околности које представљају основ за измену уговора: Околности које представљају
основ за измену уговора предвиђене су чланом 10. Уговора.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

