На основу чл. 116. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Град Вршац, објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1. Назив наручиоца: Град Вршац
Адреса наручиоца: Трг победе 1
Интернет страница наручиоца: http://www.vrsac.com
2. Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
3. Предмет набавке и ознака из општег речника набавке: Услуга посредовања
приликом ангажовања извршилаца за обављање несистематизованих послова у градској
управи Вршац, ОРН – 79610000 – услуга запошљавања особља.
4. Уговорена вредност: до 9.800.000,00 рсд без ПДВ-а
5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
6. Број примљених понуда: 2
7. Највиша и најнижа понуђена цена: Укупна цена трошкова Понуђача по бруто цени
по радном сату на име ангажовања лица за потребе Наручиоца у динарима без ПДВ-а
највиша : 2.319,80 најнижа :1.934,00
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Укупна цена
трошкова Понуђача по бруто цени по радном сату на име ангажовања лица за потребе
Наручиоца у динарима без ПДВ-а највиша : 2.319,80 најнижа : 2.319,80
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.01.2021.
11. Датум закључења уговора: 25.01.2021.
12. Основни подаци о добављачу: „INTRO SELECT LOGISTIC“ Д.О.О. из Новог Сада, ул.
Павла Вуисића бр.18.

13. Период важења уговора: 12 месеци
14. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може након
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при
чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39.
став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 142/12, 14/15 и 68/15).
Уговорне стране су сагласне да ће у случају промене минималне цене рада, која се
утврђује од стране социјално-економског савета за територију Републике Себије, односно
Владе РС, извршити измена уговора у складу са чланом 156-161. Закона о јавним
набавкама. („Службени гласник РС“, бр. 91/19).

