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ДРУГА ПАРТИЈА
угоститељско-хотелске услуге за организацију
међународног научног скупа
25.Округли сто

Назив наручиоца:

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
„ МИХАИЛО ПАЛОВ“

Адреса: Омладински трг 1, 26300 Вршац
Интернет адреса: uskolavrsac.in.rs
Врста наручиоца: Просвета
Врста предмета: Услуга

1. За добра и услуге: (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке):
55 11 0000 услуге хотелског смештаја;
55 30 0000 услуге ресторана и услуге послуживања храном;
55 12 0000 хотелске услуге за састанке и конференције;
55 13 0000 остале хотелске услуге
2. За радове: (природа и обим радова и основна обележја радова, место
извршења,ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег
речника набавки). Јавна набавка за свој предмет нема радове.
3. Уговорена вредност: 610.790,00 дин. без пдв-а, (791.888,00 са пдв-ом ).
Напомена: С обзиром на природу предметне јавне набавке, тј. да није могуће
предвидети обим коришћења услуге (број корисника, мени, број преноћишта) у
моменту покретања јавне набавке, вредност уговора је одређена према процењеној
вредности јавне набавке.
4. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
5. Број примљених понуда: 2

6. Број одбијених понуда: Нема.
7. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
најнижа 307.911,47 дин. (без пдв-а)
357.840,00 дин. (са пдв-ом).
највиша 322.687,90 дин (без пдв-а)
377.000,80 дин. (са пдв-ом).
8.Понуђена цена одбијене понуде: нема одбијене понуде.
9. Добављач самостално изводи предметну јавну набавку.
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.02.2019. године.
11. Датум потписивања уговора: 05.03.2019. године.
12. Основни подаци о добављачу: д.о.о. „ Брег“ Горанска б.броја, Вршац, пиб
109094884; мат.бр. 08797234; тек.рач. 160-134127-51, емаил:sales@villabreg.com;
tel.013/ 831 000; које заступа директор Звездан Милановић.
13. Период важења уговора: од 27.06. до 29.06. 2019.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: спецификација реалне
потрошње.
Број корисника услуге вечере, ноћења, доручка, послужења у дворани и паузи, на
ручку, као и конфигурација соба и менија за ручак, су у позиву за доставу понуде дати
оријентационо, с тим да ће овлашћена лица наручиоца и понуђача, након утврђивања
тачног броја корисника и појединачних услуга, направити коначан обрачун трошкова.
С обзиром на чињенице из претходног члана, вредност уговора је 610.790,00 динара
без пдв-а, односно 791.888,00 динара са пдв-ом односно до износа процењене
вредности предметне јавне набавке из финансијког плана и плана јавних набвки
купца.
Купац услуге не може да сноси никакву одговорност везано за финансијски обим
посла, уколико финансијски обим посла не буде на нивоу оријентационог очекивања
понуђача а на основу износа из претходног става, јер се ради о услугама које је
немогуће унапред предвидети.
Коначан обрачун трошкова за пружене услуге ће се у форми анекса придодати овом
уговору.
15. Остале информације: Нема.
Миљков Стеван
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