На основу чланова 55., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац Јавно комунално предузеће
„Хигијена“ Панчево објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно комунално предузеће
„Хигијена“ Панчево, Ул. Цара Лазара бр. 57, 26000 Панчево, www.jkphigijena.rs
2. Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
3. За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке:
Предмет јавне набавке је сукцесивна набавка услуга – Уклањање анималног отпада за
потребе Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево.
Опис предмета јавне набавке: услуге – услуге уклањања и одлагања отпада, санитарне
услуге и друге сродне услуге.
Назив и ознака из Општег речника набавке:
90511000 - Услуге сакупљања отпада
90512000 - Услуге превоза отпада
90513300 - Услуге спаљивања отпада
4. Уговорена вредност: 1.390.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 1.668.000,00

динара са урачунатим ПДВ-ом.
5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
6. Број примљених понуда: 1 (један)

7. Понуђена цена:
Највиша: /
Најнижа: Укупна цена у динарима без ПДВ-а износи 4.170.000,00 динара. Цена за

извршене услуге на месечном нивоу у динарима без ПДВ-а износи 1.390.000,00 динара.
8. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша: /
Најнижа: Укупна цена у динарима без ПДВ-а износи 4.170.000,00 динара. Цена за

извршене услуге на месечном нивоу у динарима без ПДВ-а износи 1.390.000,00 динара.
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
10. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности – Уклањање анималног
отпада за потребе Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево ЈН бр. Б32-2/2017
и закљученог Оквирног споразума бр. 5547-3/2017 од 22.12.2017. године којим су
уговорне стране утврдиле услове за закључивање појединачних уговора о јавној
набавци услуге, закључују овај уговор.
11. Датум закључења уговора: 28.12.2017. године.
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12. Основни подаци о добављачу:

,,Еко-Вет Плус“ ДОО Нови Сад, Ул. Владике Ћирића бр. 18, 21000 Нови Сад,
матични број: 21302503, ПИБ: 110125275, тек.рн. 150-0000000043007-30 „Директна
Банка“АД Крагујевац, које заступа Бранислав Радишић директор.
13. Период важења уговора:

Уговор се закључује на одређено време односно на период од месец дана од дана
закључења овог Уговора.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: /
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