ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВОЈИН ПЕРИЋ“
Ваљевски пут б.б.
11507 Стублине
Број: 788
Датум: 28.08.2020. године
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Живојин Перић“ из Стублинa објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
у отвореном поступку јавне набавке услуга – превoз ученика
за потребе Основне школe „Живојин Перић“ из Стублинa
ЈН бр. 1.2.1/20
1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Живојин Перић“, Ваљевски пут
б.б, 11507 Стублине.
2. Интернет страна наручиоца: www.oszivojinperic.edu.rs.
3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – превoз ученика.
4. Ознака и Назив из Општег речника набавке: 60130000 - Услуге друмског
путничког превоза за посебне намене.
5. Уговорена вредност без ПДВ-а: До износа процењене вредности набавке,
односно 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.
6. Критеријум за доделу уговора: ,,Најнижа понуђена цена''.
7. Број примљених понуда: 1 (једна) понуда.
8. Највиша и најнижа понуђена јединична цена код прихватљивих
понуда:
1) „BANBUS“ PREDUZEĆE ZA SAOBRAĆAJ I TURIZAM D.O.O. из Обреновца
(овлашћен члан групе понуђача) и DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ,
TRGOVINU I TURIZAM TRANS - JUG DOO из Обреновца (члан групе
понуђача),
понуђена
цена......................................................................................359,00 дин.
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.08.2020. године.
11. Датум закључења уговора: 26.08.2020. године.
12. Основни подаци о добављачу: „BANBUS“ PREDUZEĆE ZA SAOBRAĆAJ I
TURIZAM D.O.O, Четврта 21, 11500 Обреновац (овлашћен члан групе понуђача),
матични број: 17051687, ПИБ: 101208890 са учесником у заједничкој понуди:

DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ, TRGOVINU I TURIZAM TRANS - JUG DOO, Војводе
Мишића 45/2, 11500 Обреновац (члан групе понуђача), матични број: 06894151, ПИБ:
101934742.
13. Период важења уговора: Давалац услуга се обавезује да превоз ученика
започне дана 01.09.2020. године и да га обавља до краја школске 2020/2021. године,
тј. до 18.06.2021. године.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: промена цене
горива за више од 10% у односу на цену која је била на дан отварања понуда.

