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Дел.бр.156-2/20 
Вршац, 07.03.2020. 
 

 

ТРЕЋА  ПАРТИЈА 
                                                       услуга испоруке канапеа 

                                                                   (кетеринга) 

 

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 30 0000 услуге ресторана и услуге послуживања храном; 
                               
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: 75.000,00 дин. без пдв-а (понуђач није у систему пв-а). 
 
Напомена:  Количину појединачне испоруке дефинише купац према својим потребама.  
С обзиром на чињенице из претходног члана,  за вредност уговора се узима  процењена 
вредност предметне партије јавне набавке из финансијског плана и плана јавне набавке 
купца која износи 75.000,00  динара без пдв- (добављач није у систему пдв-а).   
Купац услуге не може да сноси никакву одговорност везано за  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. 
Коначан обрачун трошкова за пружене услуге ће се у форми анекса придодати овом 
уговору.  
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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  300,00 дин. (без пдв-а)          (понуђач није у систему пв-а). 
 
највиша: 500,00 дин. (без пдв-а)                          600,00 дин (са пдв-ом)                  
 
НАПОМЕНА:Поступак набавке је спроведен на начин да  понуђачи достављају 

понуде са ценом за једну порцију канапеа  са обавезом да се у периоду коришћења 

услуге, обим услуге  увек фактуришу по уговореној јединачној цени. 

 

8.Понуђена цена  одбијене понуде: нема одбијене понуде. 
 
9.Добављач самостално изводи предметну јавну набавку. 
 
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 25 .02. 2020. године. 
 
11. Датум потписивања уговора: 04.03.2019. године. 
 
12. Основни подаци о добављачу: Агенција за организовање пријема,коктела и 
кетеринга „Фино кетеринг“,  улица Подвршанска 7/1, из Вршца,  коју заступа пр Аница 
Арсић, пиб 107969036, мат.број 63119334, ж.рачун 330-0000022000550-52 тел. 064-227 
7001 ел.пошта:draganchef @ gmail.com  
 
13. Околности које представљају основ за измену уговора: промена ценовника и 
спецификација реалне потрошње. 
 
14. Период важења уговора: 31.12.2020. 
 
                     Миљков Стеван 
       председник Комисије 
                                                                                   за спровођење ЈНМВ 1/20 
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