
ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

      Венијамина Маринковића 1 

О б ј а в љ у ј е 

следеће:                                                             О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА  

у  поступку јавне набавке мале вредности број 2/2017  

 

Набавка услуге социјалне заштите – дневни боравак за лица са посебним потребама, по партијама, ЈН 

број 2/2017, Партија -1- Дневни боравак за децу и младе са вишеструким сметњама у развоју и телесним 

инвалидитетом 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:Општини Ивањица, Венијамина Маринковића број 1, 32250 

Ивањица, www.ivanjica.rs 

Врста наручиоца: Општинска управа 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуге социјалне заштите – партија -1 дневни боравак за 

децу и младе са вишеструким сметњама у развоју и телесним инвалидитетом 

Назив и ознака из општег речника набавке: 85312110- дневне услуге у заједници за децу 

Уговорена вредност: 2.698.950,00  динара без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена   

Број примљених понуда:једна 

Највиша и најнижа понуђена цена:највиша и најнижа понуђена цена без ПДВ-а износи 2.698.950,00 

динара.(Услуга је ослобођена плаћања ПДВ-а.) 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: износи 2.698.950,00 динара ПДВ-а.(Услуга је 

ослобођена плаћања ПДВ-а.) 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: не наступа са подизвођачима   

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.02.2017. године   

Датум закључења уговора: 27.02.2017. године   

Основни подаци о добављачу: Друштво за церебралну и дечју парализу општине Ивањица, са седиштем у 

Ивањици, ул. Венијамина Маринковића бр.6. 

Период важења: Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана од датума потписивања обе 

уговорне стране, с тим што се важење истог може продужити до окончања поступка јавне набавке ове услуге у 

буџетској 2018. години.Овај уговор престаје да важи истеком времена на који је закључен или утрошком 

средстава уговорене вредности предвиђене за предметну јавну набавку уколико до тога дође пре истека рока 

важења. 

Остале информације: Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 

средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 


