
Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију - Ивањица               

Врста наручиоца: Здравство (према врсти делатности) 

Интернет страница наручиоца: www.zavodivanjica.rs 

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.2.1. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста поступка јавне набавке: поступак  јавне  набавке  мале  вредности,                                                                 

ЈНмв бр.08/2017 год.  (редни број поступка из деловодника) 

Опис предмета набавке: ПРЕВОЗ  ГОСТИЈУ  И  РАДНИКА                                                                     

60130000 –услуге друмског путничког саобраћаја (за добра и услуге - опис предмета 

набавке, назив и ознака из општег речника јавне набавке; за радове - природа и обим радова и 

основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, и 

ознака из општег речника набавке). 

Процењена  вредност  јавне  набавке:    1.720.000,00  дин.  

Партија 1 -  Превоз гостију                      940.000,00  дин. 

Партија 2 -  Превоз радника                   780.000,00   дин.          

Уговорена вредност  јавне  набавке: 

Партија 1 - Превоз гостију       767.500,00 дин.  (без ПДВ-а)  

Партија 1 - Превоз гостију       844.250,00 дин. (са ПДВ-ом)    

Партија 2 -  Превоз радника      65.000,00 дин.  (без ПДВ-а)  

Партија 2    Превоз радника       78.000,00 дин. (са ПДВ-ом)  

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Партија 1Превоз гостију – једна; Партија 2  Превоз радника- две;  

Највиша   понуђена   цена   код   прихватљивих   понуда:                                                                                       
Партија 1    Превоз гостију      767.500,00 дин.  (без ПДВ-а)                                                                                         
Партија 2    Превоз радника      80.000,00 дин.  (без ПДВ-а)                                                                                  

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:                                                                                      
Партија 1    Превоз гостију      767.500,00 дин.  (без ПДВ-а)                                                                                         
Партија 2    Превоз радника      65.000,00 дин.  (без ПДВ-а)                                                                          

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  Не 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.07.2017 год. 

Датум закључења уговора: 26.07.2017 год. 

 



 

 

Основни   подаци   о   понуђачу:                                                                                                                              
Партија 1 - Превоз гостију                                                                                                                  
„ŠIMA  TOURS“ d.o.o.   Прилике  бб,    32 250 Ивањица ;                                                                                 
Матични  број 20180757;   ПИБ 104517689; 

Партија 2 - Превоз радника                                                                                                      
„Филиповић  превоз  плус“ д.о.о  Прилике  бб, 32 250   Ивањица ;                                                                 
Матични  број 21054216;   ПИБ 108719334;                                                                                                                     

Период важења уговора:  август 2018 године 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

Лице за контакт: Милијанка Орестијевић  дипл. ецц 032/662 041; pomdir@zavodivanjica.rs                        
(име и презиме, е-mail) 

Напомена: 
Ближа садржина овог акта уређена је у Прилогу 3И Закона о јавним набавкама. 

mailto:pomdir@zavodivanjica.rs



