Јавно комунално предузеће “Комуналне услуге” Алексинац
Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац
Телефони;
Централа;
Факс

Матични подаци;

(018) / 804-510
(018) / 804-034

e-mail :jkpkomusl2007@mts.rs

Број:

Регистарски број : 6102632056
Матиични број :
20274328
ПИБ :
104937224
Шифра делатности :
3811

Текући рачуни:
ОТП банка
Халк банка
Интеза банка
Креди агрикол банка
Уни кредит банка

325-9500800011212-7 2
155-30496-90
160-274400-18
330-49000382-18
170-30012866000-07

1497/18

Датум 20.09.2017.год.
На основу члана 15. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 68/2015), директор ЈКП “Комуналне
услуге”Алексинац доноси:

ОДЛУКУ

о измени уговора за партију 3
у поступку јавне набавке мале вредности услуга – услуге спортско рекреационог
одмора, број 7/2017
Јавно комунално предузеће “Комуналне услуге”Алексинац, Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац као
наручилац у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр.7/2017, Уговор о јавној набавци, закључило је са
понуђачем;
"Примаплус” доо Ниш, Византијски булевар бб, 18000 Ниш, Регистарски број 1-17070, матични број
17108271, ПИБ 102127963, пословни рачун 165-12986-81, Адико банка овлашћено лице за потписивање
уговора је Светозаревић Дејан, према понуди која у свему одговара према траженој спецификацији услуга,
понуђеној цени и месту пружања услуга.
Образложење
Наручилац је дана 07.08.2017.године донео одлуку број 1497/3 о покретању поступка јавне набавке мале вредности
бр. 7/2017, за јавну набавку услуга, услуге спортско рекреационог одмора и Решење о именовању комисије за
спровођење јавне набавке број 1497/4 од 07.08.2017.године.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 09.08.2017. године закључио уговор за партију 3, набавка услуга
спортско рекреационог одмора на Златибору у периоду 23.09.2017 до 29.09.2017, за 13 запослених.
1. Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности услуга по партијама , услуге спортско рекреационог одмора- ОРН –

63500000 – услуге путничких агенција, ОРН – 92000000 – услуге рекреације, културе и спорта
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: услуге спортско рекреационог одмора, редни број јавне набавке: 7/2017

3. Првобитна вредност уговора о јавној набавци услуга за партију 3, услуге спортско рекреационог одмора са
превозом, смештајем, исхраном и спортско рекреационим садржајима на Златибору износи 228.583,29 рсд без
ПДВ-а, износ обрачунатог ПДВа је 45.716,65 рсд, односно укупна цена са ПДВ износи 274.300,00 рсд .

4. Наручилац је у циљу спровођења рекреације и одмора за своје запослене, спровео поступак јавне набавке за 13
запослених. Из оправданих разлога, односно немогућности присуствовања рекреационом одмору, 1 запослени је
одустао па се број пријављених запослених са 13 смањио на 12 и самим тим је изменио уговорена вредност
закљученог уговора.

5. Измењена вредност уговора о јавној набавци услуга за партију 3, услуге спортско рекреационог одмора са
превозом, смештајем, исхраном и спортско рекреационим садржајима на Златибору износи 210.999,96 рсд без
ПДВ-а, износ обрачунатог ПДВа је 42.200,04 рсд, односно укупна цена са ПДВ износи 253.200,00 рсд .

6. Директор ЈКП “Комуналне услуге”Алексинац, Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац је донео одлуку о измени
уговора као у изреци ове одлуке.

Директор
Марковић Будимир, дипл.инг.грађ.
Доставити:
– на Портал јавних набавки
– на интернет страну наручиоца
– комисији
– служби јавних набавки
– архиви

