На пснпву члана 116. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј
124/12 и 14/15 и 68/15), Универзитет у Нпвпм Саду Технплпшки факултет Нпви Сад пбјављује
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ
У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА
УСЛУГЕ ПРЕВПЗА
РЕДНИ БРПЈ: ЈНМВ 4/18
ПАРТИЈА 1 – СТРУЧНА ЕСКУРЗИЈА
Назив наручипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад
Адреса наручипца: Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви Сад
Интернет страница наручипца: www.tf.uns.ac.rs
Врста наручипца: прпсвета
Врста ппступка јавне набавке: ппступак јавне набавке мале вреднпсти
Врста предмета: набавка услуга – Стручна ескурзија
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: Најам впзила за превпз путника са впзачем –
60170000.
Угпвпрена вреднпст: 833.333,33 динара без ПДВ-а.
Критеријум за дпделу угпвпра: критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је
најнижа ппнуђена цена. Имајући у виду да је пбим пвих услуга немпгуће предвидети Наручилац је
унапред пдредип вреднпст угпвпра, а исказане цене служе кап пснпв за примену елемената
критеријума „најнижа ппнуђена цена“
Брпј примљених ппнуда: укупнп је примљенп 2 (двe) ппнуде.
Највиша и најнижа ппнуђена цена:
Највиша ппнуђена цена је 372.771,75 динара без ПДВ-а
Најнижа ппнуђена цена је 436.090,91динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда:
Највиша ппнуђена цена је 372.771,75 динара без ПДВ-а
Најнижа ппнуђена цена је 436.090,91динара без ПДВ-а
1

Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача:
Изабрани ппнуђач је сампсталнп ппднеп ппнуду.
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 02.02.2018. гпдине
Датум закључеоа угпвпра: 12.02.2018. гпдине
Пснпвни ппдаци п дпбављачу:
Назив: ДРУШTВO СA OГРAНИЧEНOM OДГOВOРНOШЋУ KING LINE DOO
Седиште/адреса: Нпви Сад, ул. Марије Бурсаћ брпј 21
Матични брпј: 21063789
ПИБ: 108768285
Закпнски заступник: Mилojкo Иоaц
Перипд важеоа угпвпра: угпвпр је закључен на перипд пд гпдину дана, пднпснп дп реализације
угпвпрене вреднпсти из угпвпра, у зависнпсти шта пре наступи
Пкплпнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: /
Пстале инфпрмације: /
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