ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Савез спортова општине Инђија

Адреса наручиоца:

Војводе Степе 40 Инђија

Интернет страница наручиоца:

www.savezsportova.com

Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Услуга – Аутобуски превоз спортиста на територији Републике Србије у укупној дужини од
37500 километара и Аутобуски превоз спортиста у иностранству у укупној дужини од 5000
километара.
Ознака из општег речника набавке: 60172000 – најам аутобуса са возачем.
Партије: Набавка није обликована у партијама.

Уговорена вредност:

4.505.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Уколико две или више понуда имају исту цену, наручилац ће уговор доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир ставити у куглице које су
исте боје и величине, потом куглице у провидну кутију одакле ће извући само један куглицу.
Понуђачу чији назив буде у извученој куглици, њему ће бити додељен уговор. Понуђачима који
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

1 (једна)

Број примљених понуда:

- Највиша

4.505.000,00

- Најнижа

4.505.000,00

- Највиша

4.505.000,00

- Најнижа

4.505.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.02.2018. године

Датум закључења уговора:

27.02.2018. године

Основни подаци о добављачу:
САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛАСТА А.Д. БЕОГРАД
Аутопут Београд-Ниш бр.4 Београд
мат. бр. 07019734
ПИБ 100002006

Период важења уговора:

27.02.2019. године

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
Остале информације о јавној набавци могу се добити сваког радног дана на fax: 022/561-023
или е-mail nikolica@savezsportova.com
Уговор достављен од стране заступника ласте дана 05.03.2018. године.

