
                          Висока пословна школа струковних студија Ваљево 

                          Ул. Вука Караџића 3а, тел/факс 014/224-735, 232-644 

                                www.vipos.edu.rs e-mail: info@vipos.edu.rs 

 

 

                                                                                                        Број 407 

                                                                                                        06.07.2016. године 

 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

број 124/12, 14/15 и 68/15), Висока пословна школа струковних студија Ваљево објављује  

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

1.1. Назив Наручиоца: Висока пословна школа струковних студија 

- скраћени назив ВИПОС - 

 

1.2. Адреса Наручиоца: Ваљево, Ул. Вука Караџића 3а 

 

1.3. Интернет страница Наручиоца: http://www.vipos.edu.rs 

 

2. Врста Наручиоца: високошколска установа (просвета) 

 

3. Врста предмета: Радови 

 

4. Предмет јавне набавке је набавка радова – адаптација и санација енетријера приземља 

и улаза са изградњом косе рампе за лица са посебним потребама у згради Високе 

пословне школе струковних студија Ваљево, Улица Вука Караџића 3а, Ваљево 
         

Назив и ознака из општег речника набавке: 

 

45300000 – радови на грађевинским инсталацијама,  

45400000 – завршни грађевински радови,  

45262000 – посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову,  

31500000 – расветна опрема и електричне светиљке,  

39100000 – намештај,  

44220000 – грађевинска столарија 

 

5. Уговорена вредност: 6.745.619,51 дин. (без ПДВ-а), односно 8.094.743,41 дин.(са ПДВ-ом) 

 

6. Критеријум за доделу уговора: 

 

    Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

7. Број примљених понуда: 1 (једна) 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена:  

     

    6.745.619,51 дин. (без ПДВ-а), односно 8.094.743,41 дин.(са ПДВ-ом) 

                   

                         



9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

 

    6.745.619,51 дин. (без ПДВ-а), односно 8.094.743,41 дин.(са ПДВ-ом) 

 

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.06.2016. године 

 

12. Датум закључења уговора: 05.07.2016. године  

 

13. Основни подаци о добављачу: 

  

      Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом „ДЕС“ доо Ваљево, 

      Даничићева 11, Ваљево 

      ПИБ: 100072785;  

      МБ:07136056; 

      Текући – рачун: 160-14366-46 код Интеса банке 

      Законски заступник: Милан Лукић 

 

14. Период важења уговора: Уговор важи до истека рока важења гаранција 

 

 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 

 

 

 

 

                                                                                       Наручилац: ВИПОС 

 

 

 


