На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012),
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ,,ОПЛЕНАЦ,,
Булевар Краља Александра I, број 18
34310 Топола
www.topolaoplenac.org.rs,
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку угоститељских услуга за потребе
спровођења манифестације ,,Опленачка берба 2015. год,, , обликовану по партијама и то:
Партија 1 – Набавка услуге издавања оброка за раднике који учествују у спровођењу
манифестације ,,Опленачка берба 2015. год,, и ланч пакета за учеснике културно-уметничког
програма,
Партија 2 – Набавка услуге издавања свечаних ручкова за госте
Партија 3 – Набавка услуге организације пријема на винарији
Партија 4 - Набавка услуге смештаја гостију и учесника програма манифестације.
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији:
55320000- услуживање оброка,
број ЈН МВ 266-2-1/33, наручилац је донео Одлуку о додели уговора на основу које су
закључени уговори о јавним набавкама за све Партије, и то:
Партија 1. - уговор број 308/33 од 18.08.2015. године са понуђачем УР ,,Народна кујна,, ,
ул.Миливоја Петровића Блазнавца 2, 34310 Топола, ПИБ 106416329,матични број 61435107
Партија 2. - уговор број 309/33 од 18.08.2015.године са понуђачем СУР,,Стара варош плус,,
ул.Пилота Зорана Томић 32, 34310 Топола, ПИБ 107438371,матични број 62743123
Партија 3. - уговор број 310/33 од 18.08.2015.године са понуђачем СУР,,Стара варош плус,,
ул.Пилота Зорана Томић 32, 34310 Топола, ПИБ 107438371,матични број 62743123
Партија 4. - уговор број 311/33 од 18.08.2015. године са понуђачем УР ,,Народна кујна,, ,
ул.Миливоја Петровића Блазнавца 2, 34310 Топола, ПИБ 106416329,матични број 61435107
Уговорена вредност јавне набавке износи :
- За Партију 1. - 1.234.367,50 динара без ПДВ-а, односно 1.481.241,00 динара са ПДВ-ом.
- За Партију 2. – 145.000,00 динара без ПДВ-а, 174.000,00 динара са ПДВ-ом.
- За Партију 3. – 150.000,00 динара без ПДВ-а, 180.000,00 динара са ПДВ-ом.
- За Партију 4. – 162.500,00 динара без ПДВ-а, 195.000,00 динара са ПДВ-ом
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке за све Партије је „најниже
понуђена цена”.
Наручилац је у овом поступку примио :
- за Партију 1. – 1 понуде;
- за Партију 2. – 1 понуда;
- за Партију 3. – 1 понуда.
- за Партију 4. – 1 понуда.
Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 17.08.2015.године.
Уговори са наведеним извршиоцима закључени су дана 18.08.2015. године за све партије.
Уговор за све Партије закључује се за период трајања манифестације ,,Опленачка берба 2015.
год,,.

