
 

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу 

Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârşeţ 

Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskola Versec 

Preschool Teacher Training College „Mihailo Palov” in Vrsac 

Omladinski trg 1, 26300 Vršac // tel./fax: 013/832-517 // e-mail: vsvassekretar@hemo.net // web: www.uskolavrsac.edu.rs  

 
Дел.бр.156/20 
Вршац, 07.03.2020. 
 
                               ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

                                                              ЈНМВ  1/20  

                       (прва партија) 

 

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 
                                            ПРВА  ПАРТИЈА 

                                                  угоститељско-хотелске услуге 

 

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 40 0000 услуге послуживања пића и напитака; 
                       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):  Радови нису предмет јавне набавке. 
 
3. Уговорена вредност: 250.000,00 дин. без пдв-а,  (300.000,00 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. 
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5. Број примљених понуда: 2 
 
6. Број одбијених понуда:једна понуда је одбијена (XTП „ Србија“ д.о.о. Вршац). 
 
 вредност одбијене понуде: 9.387,50 (без пдв-а)              11.265,00 (са пдв-ом); 
 
Разлог одбијања понуде:  Одбијена је  понуда ХТП „Србија“, д.о.о.  за прву партију 
предметне јавне набавке. Разлог за одбијање је тај што  за ставку бр. 12. из обрасца 
понуде понуђач није уписао цену (рубрике су прецртане) због чега је понуда 
неупоредива са осталим понудама.С обзиром да ЗЈН у чл.106.став 1.тачка 6.предвиђа да 
ће:“наручилац одбити понуду ако понуда садржи друге недостатке због којих није 

могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је другим 

понудама“ наручилац је поступио по наведеном пропису 
             
 
7. Понуђена цена код прихватљивих понуда:                                                                      
најнижа  10.016,95 дин. (без пдв-а)                                   12.020,00 дин. (са пдв-ом). 
 
Напомена: Вредност понуда је добијена сабирањем цена услуга појединачних 

услуга које чине предметну јавну набавку, са обавезом да се у периоду коришћења 

услуге, обим услуге  увек фактурише по  уговореним јединачним  ценама. 

 

 
8. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: добављач 
самостално изводи предметну јавну набавку. 
 
9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.02.2020. године. 
 
10. Датум потписивања уговора: 04.03.2020. године. 
 
11. 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.  
 
12. Период важења уговора: до 31.12.2020. 
 
13. Околности које представљају основ за измену уговора: промена ценовника и 
спецификација реалне потрошње. 
 
У моменту оглашавања јавне набавке и потписивања уговора купац није у могућности 
да предвиди број корисника, мени и пиће, ни финансијски износ  уговорених услуга. 
С обзиром на чињенице из претходног члана,  за вредност уговора се узима  процењена 
вредност предметне јавне набавке из финансијског плана и плана јавне набавке купца  у 
висини од    250.000,00  динара без пдв-а, односно  300.000,00  динара  са пдв-ом. 
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Купац ће услуге из уговора користити сукцесивно током 2020. године, почев од дана 
потписивања уговора до утрошка финансијских средстава из претходног става, односно 
до 31.12.2020. године, ако финансијска средства не потроши пре тог датума. 
Купац услуге не може да сноси никакву одговорност везано за реализовани 
финансијски обим посла, уколико финансијски обим посла не буде на нивоу 
оријентационог очекивања добављача а на основу износа из претходног става, јер се 
ради о услугама које је немогуће унапред предвидети. 
Купац има право да   користи   друга одговарајућа јела и пића ван спецификације из 
уговора уколико  та друга јела и пића одговарају ценовном рангу јела и пића из 
уговора. 
 
14. Остале информације: Нема. 
 
            Миљков Стеван 

председник Комисије 
                                                                                                       за спровођење ЈНМВ 1/20 
 
                                                            
 
 
 
 
   
         
 
 
 
 
 


