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Број        1497/17
Датум     12.09.2017.године

На основу чланова 39, 55, 57. и 116. Закона о јавним набавкама

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“АЛЕКСИНАЦ
УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША 29, 18220 АЛЕКСИНАЦ

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга  по партијама

 услуге спортско рекреационог одмора број 7/2017

1. Наручилац Јавно комунално предузеће “Комуналне услуге” Алексинац
2. Јавно предузеће локалне самоуправе
3. Адреса Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац
4. Број јавне набавке  7/2017
5. Назив јавне набавке : услуге спортско рекреационог одмора
6. Процењена вредност јавне набавке износи  1.000.000,00 динара без ПДВ, односно  1.200.000,00 са
ПДВ.
7.  Предмет  јавне  набавке  била  је  набавка  услуга  спортско  рекреационог  одмора  за  запослене
наручиоца, у предузећу ЈКП Комуналне услуге Алексинац. Jaвна набавка била је обликована у три
партије.  Општи  речник  јавних  набавки  –   ОРН  –  63500000-услуге  путничких  агенција,  ОРН-
92000000-услуге рекреације, културе и спорта.
8.  За избор најповољније понуде  за партије 1,2 и 3 конкурсном документацијом наручиоца, био је
одређен критеријум – најнижа понуђена цена. 
9.Број примљених понуда за партију 1,2 и 3 - једна
10.Најнижа понуђена цена за партију 1 је  202.238,28 РСД без ПДВ.
11.Највиша понуђена цена за партију 1 је  202.238,28 РСД без ПДВ.
12.Најнижа понуђена цена за партију 2 је  230.360,20 РСД без ПДВ.
13.Највиша понуђена цена за партију 2 је  230.360,20 РСД без ПДВ.
14.Најнижа понуђена цена за партију 3 је  228.583,29 РСД без ПДВ.
15.Највиша понуђена цена за партију 3 је  228.583,29 РСД без ПДВ.
16.Најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде за партију 1 је 202.238,28 РСД без ПДВ.
17.Највиша понуђена цена код прихватљиве понуде за партију 1 је 202.238,28 РСД без ПДВ.
18.Најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде за партију 2 је 230.360,20 РСД без ПДВ.
19.Највиша понуђена цена код прихватљиве понуде за партију 2 је 230.360,20 РСД без ПДВ.
20.Најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде за партију 3 је 228.583,29 РСД без ПДВ.
21.Највиша понуђена цена код прихватљиве понуде за партију 3 је 228.583,29 РСД без ПДВ.
22.Уговор о јавној набавци број  за партију 1 број 1497/14(260/17) закључен је дана 23.08.2017.године.
23.Уговор о јавној набавци број  за партију 2 број 1497/15(259/17) закључен је дана 23.08.2017.године.
24.Уговор о јавној набавци број  за партију 3 број 1497/16(258/17) закључен је дана 23.08.2017.године.
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25.Одлука о додели уговора за партију 1,2 и 3 број 1497/12  донета је дана 18.08.2017.године.
26.Уговорена цена износи за партију 1 -  202.238,28 без ПДВ, односно 242.685,93 РСД са ПДВ.
27.Уговорена цена износи за партију 2 -  230.360,20 без ПДВ, односно 276.432,24 РСД са ПДВ.
28.Уговорена цена износи за партију 3 -  228.583,29 без ПДВ, односно 274.300,00 РСД са ПДВ.
29.Уговор  о  јавној  набавци  за  партију  1,2  и  3  додељен  је  понуђачу  "Примаплус”  доо  Ниш,
Византијски булевар без броја, 18000 Ниш, матични број 17108271, ПИБ 102127963, пословни рачун
165-12986-81, Адико банка, овлашћено лице за потписивање уговора је  Светозаревић Дејан, чија је
понуда благовремена, прихватљива и одговарајућа.
30.Рок за испуњење уговорних обавеза је највише до рокова одређених уговорима.
31.Околности које  представљају  основ  за  измену  уговора;  Наступање  више  силе  (природне
катастрофе, пожари, поплаве, експлозије, саобраћајне несреће и одлуке органа власти) продужава
рок за испуњење уговорне обавезе.


