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ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

1. Врста наручиоца: високошколска установа. 

2. Врста предмета набавке су услуге. 

3. Опис предмета набавке: услуге хотела приликом организовања конференцијe за потребе 

Факултета. 

4. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:  

• 55110000 – услуге хотелског смештаја, 

• 55120000 – хотелске услуге за састанке и конференције.  

5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

6. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 1.250.000,00 динара. 

7. Уговорена вредност јавне набавке: 1.144.369,20 динара без ПДВ-а, односно 1.357.872,12 

динара са ПДВ-ом. 

8. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''. 

9. Укупан број примљених понуда: 1 (једна). 

10. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.144.369,20 динара. 

11. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.144.369,20 динара. 

12. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.04.2018. године. 

14. Датум закључења уговора: 18.04.2018. године. 

15. Основни подаци о добављачу: НОВА СИЦИЛИЈАНА доо, ул. Краља Петра I бр. 18, 

матични број 20017651, ПИБ 103770038. 

16. Период важења уговора: до момента извршења уговорене услуге. 

17. Околности које представљају основ за измену уговора: До промене у погледу количина 

наведених у појединачним позицијама спецификације у оквиру понуде Пружаоца услуге бр. 

02/2018 од 03.04.2018. године може доћи само уколико се из објективних разлога, током 

одржавања конференције, појаве околности услед којих је дошло до мање потребе за извршењем 

једних а веће потребе за извршењем других услуга. У таквим околностима измена Уговора се 

може реализовати у погледу назначених количина, по јединичним ценама које су дате у оквиру 

понуде, а максимално до износа који је највише за 10% већи од укупно уговорене вредности. 

18. Лице за контакт: Владимир Димитријевић, руководилац Техничко-информатичке службе, 

e - mail адреса: vladad@kg.ac.rs, тел: 034 300 250, факс: 034 335 040. 
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