ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Адреса наручиоца:

Пожаревац, ул. Дринска бр. 2

Интернет страница наручиоца:

www.pozarevac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Услуге: Стручне услуге за реализацију пројекта "Постизање инклузивног социо економског
развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"- Партија 2 – Обука за рад
на радио станици , ОРН 80500000- услуге обуке , Број набавке JН МВ 25/2020 (1.2.85 у Плану
јавних набавки)

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

Вредност која се уговара износи 189.000,00 динара без пореза на додату вредност.
На наведени износ не зарачунава се порез на додату вредност, сходно члану 27.
Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са
правом на одбитак претходног пореза (,,Сл.гласник РС'',бр.120/2012, 40/2015, 82/2015,
86/2015, 11/2016, 21/2017, 48/2018, 62/2018, 44/2018 – др. закон, 104/2018 и 16/2019).
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Број примљених понуда:

динара без ПДВ-а

- Највиша

189.000,00

- Најнижа

189.000,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

189.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

189.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.07.2020. године

Датум закључења уговора:

07.08.2020. године

Основни подаци о добављачу:
2. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BIZNIS AKADEMIJA LC NIŠ из Ниша, ул. Цара
Душана 54-72, Душанов базар, објекат Кула, други спрат, лок 209, Ниш- Медиана, матични
бр. 20259540, ПИБ 105011933

Период важења уговора:

Тренинзи треба да буду одржавани сваког месеца у периоду од закључења уговора до краја
децембра месеца 2020. године, а у складу са потребама наручиоца.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Остале информације:

