ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Град Нови Пазар - Градска управа за изворне и поверене
послове

Адреса наручиоца:

Стевана Немање бр.2

Интернет страница наручиоца:

www.novipazar.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Услуге социјалне заштите, 85310000 услуге социјалне заштите
Партија I : Лични пратилац детета
Партија II: Персонална асистенција

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

Партија I : 6.368.000,00
Партија II: 1.624.000,00

Партија I : 1
Партија II: 1

Број примљених понуда:

- Највиша

Партија I : 6.368.000,00
Партија II: 1.624.000,00

- Најнижа

Партија I : 6.368.000,00
Партија II: 1.624.000,00

- Највиша

Партија I : 6.368.000,00
Партија II: 1.624.000,00

- Најнижа

Партија I : 6.368.000,00
Партија II: 1.624.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.04.2018.

Датум закључења уговора:

11.04.2018.

Основни подаци о добављачу:
«Удружење психолога Нови Пазар« ул. Митровачка бб, 36300 Нови Пазар, матични број
28149859, ПИБ 108604319

Период важења уговора:

девет месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Град Нови Пазар - Градска управа за изворне и поверене
послове

Адреса наручиоца:

Стевана Немање бр.2

Интернет страница наручиоца:

www.novipazar.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Услуге социјалне заштите, 85310000 услуге социјалне заштите
Партија III: Услуге дневног боравка за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју
Партија V: Предах смештаја

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

Партија III: 4.735.000,00
Партија V: 1.000.000,00

Партија III: 1
Партија V: 1

Број примљених понуда:

- Највиша

Партија III: 4.735.000,00
Партија V: 1.000.000,00

- Најнижа

Партија III: 4.735.000,00
Партија V: 1.000.000,00

- Највиша

Партија III: 4.735.000,00
Партија V: 1.000.000,00

- Најнижа

Партија III: 4.735.000,00
Партија V: 1.000.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.04.2018.

Датум закључења уговора:

11.04.2018.

Основни подаци о добављачу:
«Удружење за помоћ ментално недовољно развијених особа« ул. Доситејева бб, 36300 Нови
Пазар, матични број 07311478, ПИБ 102357767

Период важења уговора:

9 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Град Нови Пазар - Градска управа за изворне и поверене
послове

Адреса наручиоца:

Стевана Немање бр.2

Интернет страница наручиоца:

www.novipazar.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Услуге социјалне заштите, 85310000 услуге социјалне заштите
Партија IV: Терапијске и социјално едукативне услуге

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

2.383.000,00

Партија IV: 1

Број примљених понуда:

- Највиша

2.383.000,00

- Најнижа

2.383.000,00

- Највиша

2.383.000,00

- Најнижа

2.383.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.04.2018.

Датум закључења уговора:

11.04.2018.

Основни подаци о добављачу:
«Центар за социјални рад« ул. Стевана Немање 198, 36300 Нови Пазар, матични број
07191383, ПИБ 101795802

Период важења уговора:

9 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

