ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У поступку јавне набавке мале вредности услуге бр. 1– Услуге социјалне заштитедневне услуге у заједници обликована у две партије
Назив наручиоца:
Општина Брус – Начелник Општинске управе Брус
Интернет страница: www.brus.rs
Адреса наручиоца: Краља Петра 1 120, 37220 БРУС
Врста Наручиоца: -Локална самоуправа
Врста предмета: услуге
Опис предмета набавке , назив и ознака из Општег речника набавке:
Услуге социјалне заштите, предмет јавне набавке обликован је по партијама. Партија 1Услуга дневног боравка за децу и омладину и одрасле особе са сметњама у развоју,
Партија 2- Услуга помоћ у кући
ОРН –85310000 – Услуге социјалне заштите
Партија 1- Услуга дневног боравка за децу и омладину и одрасле особе са сметњама у
развоју
Уговорена вредност за Партију 1:
3.500.000,00 динара
Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена
Број примљених понуда: (1) једна
Понуђена цена:

Најнижа - 3.500.000,00 динара

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
Најнижа - 3.500.000,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
У предметној јавној набавци не постоји део или вредност који ће се извршити преко
подизвођача,понуђач је понуду поднео самостално.
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 18.04.2018.године
Датум закључења угвора: 26.04.2018.године
Основни подаци о извођачу:
Друштво за помоћ МНРЛ из Бруса, ул. Ослободилачка бб , ПИБ 101142960, матични
број 17049453
Период важења уговора: до 31.12.2018.године
Околности које представљају основ за измену уговора:
Партија 2- Услуга помоћ у кући
Уговорена вредност за Партију 2:
796.000,00 динара
Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена
Број примљених понуда: 2 (две)
Понуђена цена:

Највиша – 880.000,00 динара
Најнижа - 796.000,00 динара

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
Најнижа – 796.000,00 динара
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
У предметној јавној набавци не постоји део или вредност који ће се извршити преко
подизвођача,понуђач је понуду поднео самостално.
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 18.04.2018.године
Датум закључења угвора: 26.04.2018.године
Основни подаци о извођачу:
Агенција за пружање услуга социјалне заштите без смештаја НИВЕУС ТИМ Горњи
Милановац, ул. Тихомира Матијевића бр. 8, ПИБ 109570180, матични број 64273663

Период важења уговора: (4) четири месеца од дана потписивања уговора.
Околности које представљају основ за измену уговора:

Контакт особа: Катарина Кљајић, телефон 037/826-840, лок. 108

