ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.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:

Предмет јавне набавке: Набавка зоохигијеничарских услуга– уклањање анималног отпада са
јавних површина за потребе општине Пријепоље у 2014-ој години.
Шифра из општег речника (ОРН): 90600000 – Услуге чишћења и санитарне услуге у градским
и сеоским срединама и сродне услуге, која се у Прилогу бр. 1. налази под ред. бројем 16–
Услуге уклањања и одлагања отпада, санитарне услуге и друге сродне услуге

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора износи 300.000,оо динара без
урачунатог пореза на додату вредност, односно 360.000,оо
динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена
без ПДВ. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио: 1. дужи рок важења понуде и 2. чија је
понуда раније примљена.
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Број примљених понуда:

- Највиша

300.000,оо

- Најнижа

280.000,оо

- Највиша

280.000,оо

- Најнижа

280.000,оо

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.06.2014. године

Датум закључења уговора:

23.06.2013. године

Основни подаци о добављачу:
''ЕКОС ДДД'' Д.О.О. са седиштем у Сурчину, Улица Војвођанска 420б, кога заступа директор,
Мирослав Малбаша, ПИБ:107620084, матични број: 20837918.

Период важења уговора:

Уговор се закључује на одређено време до 31.12.2014. године, почев од дана
потписивања уговора, односно до утрошка износа планираних финансијских
средстава (300.000,оо динара без ПДВ, односно 360.000,оо динара са ПДВ).

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

