На основу члана 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
(ИЗДАТОЈ НАРУЏБЕНИЦИ)
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 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 је сукцесивна набавка радова – Текуће одржавање на објектима
(грађевински радови на објектима, одржавање електроинсталација, водовода и
канализације, паркинга), ЈН бр. Б22-3/2016.
Опис предмета јавне набавке: радови – општи радови на зградама и у ниској градњи
(без посебних спецификација).
Шифра из општег речника набавке:
45220000 - Радови на нискоградњи и радови на високоградњи
45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови
45311000 - Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни
радови
45330000 - Водоинсталатерски и санитарни радови
Предмет Наруџбенице је извођење радова на поправци оштећене HDPE фолије у
таложној лагуни.
Предметни радови изводиће се на локацији Инвеститора у РЈ „Нова депонија“,
Доловачки пут бб у Панчеву.
4. Уговорена вредност: 7.816,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 9.379,20
динара са урачунатим ПДВ-ом.
5. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума са додељеним пондерима на основу којих је извршено
рангирање понуда:
Таб. Елементи критеријума
Број пондера
1
Укупна цена (у динарима без ПДВ-а)
70
2
Гарантни рок на изведене радове (у месецима)
20
3
Рок одзива (у данима)
10
4
СВЕГА
100
6. Број примљених понуда: 2 (две)
7. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша 20.399.660,00 динара без урачунатог
ПДВ-а, најнижа 16.838,896,00 динара без ПДВ-а.
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша /, најнижа
16.838,896,00 динара без ПДВ-а.
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
10. Датум доношења одлуке о додели уговора:
Уговорне стране су након спроведене јавне набавке ЈН бр. Б22-3/2016, на основу
Одлуке о додели оквирног споразума бр. 5180-2/2016 од 17.10.2016. године, закључиле
Оквирни споразум бр. 5316-1/2016 од 03.11.2016. године у коме су утврдиле услове за
закључивање појединачних уговора о јавној набавци радова, те на основу наведеног
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оквирног споразума, закључују овај уговор (наруџбеницу). Оквирни споразум је
закључен са једним понуђачем на период од једне године.
11. Датум закључења уговора: 07.06.2017. године
12. Основни подаци о добављачу:
,,Still-net“ ДОО Панчево, Ул. Светозара Марковића бр. 225, 26000 Панчево, матични
број: 20777044 ПИБ: 107300089, тек.рн. 310-0000000214712-60 „NLB banka“ АД
Београд које заступа Владимир Воленик директор.
13. Период важења уговора:
Уговор се закључује на одређено време односно до реализације уговорених радова и
уговорних обавеза.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: /
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