
 

 

Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Босилеград 

Адреса наручиопца: улица Георги Димитров 82-17540 Босилеград 

Врста наручиоца: Локална самоуправа  

Интернет страница наручиоца: www.bosilegrad.org   

Редни број јавне набавке у плану набавки: 18/2018. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке мале вредности за партију 1 

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број: 404-318/2018. Обавештење се 

односи за партију 1. 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је набавка опреме за додатно опремање дечијег 

вртића и дечијих игралишта у Босилеграду, по партијама и то: 

 Парија 1-Додатно опремање предшколске установе. 

 Парија 2-Опремање дечијих игралишта.  

 Ознаке из општег речника набавки су: 195100000-Гумени производи; 37500000-Игрице и 

играчке. Предмети у забавним парковима; 37520000-Играчке; 37535000-Вртешке, љуљашке, 

стрељане и други предмети за разоноду у луна парку; 37535100-Љуљашке; 37535210-Љуљашке на 

дечијим игралиштима; 37535220-Пењалице на дечијим игралиштима; 37535230-Вртешке на дечијим 

игралиштима; 37535250-Клацкалице на дечијим игралиштима; 37441600-Трамболине за вежбу; 

39161000-Намештај за дечије вртиће. 

 Укупна процењена вредност јавне набавке је 3.333.334 динара (без ПДВ-а) или 4.000.000 

динара (са ПДВ-ом). 

 Процењена вредност партије 1 износи 1.666.667 динара (без ПДВ-а) или 2.000.000 динара (са 

ПДВ-ом). 

 Процењена вредност партије 2 износи 1.666.667 динара (без ПДВ-а) или 2.000.000 динара (са 

ПДВ-ом). 

Уговорена вредност јавне набавке: 1.599.000,00 динара без пдв-а или 1.918.000,00 динара са пдв-ом. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 (једна). 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.599.000,00 динара без пдв-а или 1.918.000,00 

динара са пдв-ом. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.599.000,00 динара без пдв-а или 1.918.000,00 

динара са пдв-ом. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.12.2018.године. 

Датум закључења уговора: 13.12.2018.године. 

Основни подаци о добављачу: „Еуро спорт модерна“ д.о.о. из Лештана, улица Мали Лесковац 39а, 

који има матични број 20784636, ПИБ 107345285. 

Период важења уговора: 40 календарских дана од дана закључења уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора:  Захтев добављача у вези продужења рока 

испоруке и монтаже. Цена је непромењива. 

Лице за контакт: Љубен Захаријев, 063/282-014, ljzaharijev@gmail.com) 


