ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта
Број: 138/15
Датум: 04.03.2015. год.
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број
124/12) Основна школа „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, Рајка Тадића 10,31250 Бајина
Башта, објављује следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број Д-1/15
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Рајак Павићевић“
Бајина Башта,Рајка Тадића 10,31250 Бајина Башта, www.osrpavicevic.edu.rs
2. Врста наручиоца: Установа
3. За добра природа и обим и основна обележја добара, место испоруке добара,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника
набавке: Јавна набавка мале вредности бр. Д-1/15, ознака у Плану набавки за 2015.
год. - добра 1.1.1. – храна и пиће за школску кухињу; 15100000-производи
животињског порекла,15300000-воће и поврће и сродни производи,15400000животињска или биљна уља и масти,15500000-млечни производи,156-млинарски
производи,15800000,15800000 – разни прехрамбени производи,15980000-безалкохолна
пића.
4. Уговорена вредност: 2.427.258,70 динара без ПДВ-а, односно 2.765.925,46 динара са
ПДВ-ом
5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена без ПДВ-а
6. Број примљених понуда: 2 (две)
7. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је: 2.746.826,67 динар
без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је: 2.427.258,70 динара без ПДВ-а.
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена
цена код прихватљивих понуда је: 2.427.258,70 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена
цена код прихватљивих понуда је: 2.427.258,70 динара без ПДВ-а.
9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 25. фебруар 2015. године
10. Датум закључења уговора: 04. март. 2015. године
11. Основни подаци о изабраном понуђачу,испоручиоцу: „Сретен Гудурић“ ад
Ужице, Пекарскса бр. 1.; ПИБ: 101624137, матични број: 07157479.
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12. Период важења уговора: годину дана од момента потписивања уговора.
13. Околности које представљају основ за измену уговора: у случају да наручилац
дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних
разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и
уговору, сходно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број
124/12).
Објавити:
- на Порталу УЈН;
- на интернет страници наручиоца:
www.osrpavicevic.edu.rs
- а/а
У Бајиној Башти,
дана 04.03.2015. год.
ОШ „Рајак Павићевић“
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