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 ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
(И З Д А Т И М Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А М А)
НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
у периоду 01.07.2018. – 30.09.2018. године
Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће „Хигијена“
Адреса наручиоца: Цара Лазара бр. 57, Панчево
Интернет страница наручиоца: www.jkphigijena.co.rs
Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности је сукцесивна набавка добaра – Резервни делови
за потребе Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево, ЈН бр. А6-1-1/2017
Партија 6 – Сијалице, осигурачи, каблови, папучице и свећице.
Опис предмета јавне набавке: добра - потрошни материјал.
Назив и ознака из Општег речника набавке:
- 34330000 Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле
- 42419200 Делови радних возила
- 34913000 Разни резервни делови.
Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу оквирног споразума је најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 2 (две)
Понуђена цена: највиша 59.941,00 дин. без ПДВ-а, најнижа 35.170,50 дин. без ПДВ-а.
Понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша 59.941,00 дин. без ПДВ-а,
најнижа 35.170,50 дин. без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора:
Уговорне стране су након спроведене јавне набавке Резервни делови ЈН бр. А6-11/2017, за Партију 6 – Сијалице, осигурачи, каблови, папучице и свећице, на основу
Одлуке о закључењу оквирног споразума бр. 5691-2/2017-6 од 29.01.2018. године,
закључиле Оквирни споразум бр. 5691-3/2017-6 од 23.02.2018. године у коме су
утврдиле услове за издавање појединачних поруџбеница. Оквирни споразум је
закључен са једним Продавцем на период од једне године.
Уговорена вредност и датум закључења уговора:
На основу члана 40а став 1. Закона о јавним набавкама и оквирног споразума бр. 56913/2017-6 од 23.02.2018. године у периоду 01.07.2018. – 30.09.2018. издата је једна
Наруџбеница:
Р.бр.

Добављач

„Gazelakomerc“ ДОО
1 Београд

Број
наруџбенице
20180513

Датум
издавања
25.7.2018

Износ (у дин.
без ПДВ-а)
14.255,00 дин.

Износ (у дин.
са ПДВ-ом)
17.106,00 дин.

Основни подаци о добављачу:
„Gazelakomerc“ ДОО Београд, Ул. Joванке Радаковић бр. 82а, 11000 Београд – Звездара,
матични број: 06200494, ПИБ: 100007569, тек.рн. 205-0000000002417-15
„Koмерцијална банка“ АД Београд, које заступа Зоран Драгашевић директор.
Период важења уговора: На одређено време односно до реализације уговорних
обавеза.
Околности које представљају основ за измену уговора: /

