На основу чланова 55, 57 и 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац Јавно комуално 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 01.01.2017. – 31.03.2017. 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 – Aуто гуме за потребе
Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево, ЈН бр. Б25-1/2016.
Опис предмета јавне набавке: добра - потрошни материјал.
Назив и ознака из Општег речника набавке: 34350000 гуме за тешка и лака возила.
Критеријум за доделу уговора:
Уговорне стране су након спроведене јавне набавке ЈН бр. Б25-1/2016, закључиле оквирни
споразум бр. 6858-1/2016 од 11.01.2017. године у коме су утврдиле услове за издавање
појединачних поруџбеница.
Број примљених понуда: :
Оквирни споразум је закључен са једним понуђачем на период од једне године.
Након закључења оквирног споразума, када је настала потреба Наручиоца за предметом
набавке, Наручилац је издавао Изабраном понуђачу Наруџбенице које имају битне елементе
уговора. При издавању појединачних Наруџбеница нису мењани битни елементи из предметног
оквирног споразума. Појединачна Наруџбеница о јавној набавци је издата под условима из
предметног оквирног споразума у погледу предмета набавке, количина, цена, начина и рокова
плаћања, рока испоруке, гарантног рока.
Понуђена цена: највиша /, најнижа /
Понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша /, најнижа /
Део или вредност уговора који ће се преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: /
Уговорена вредност и датум закључења уговора:
На основу оквирног споразума бр. 6858-1/2016 од 11.01.2017. године у периоду 01.01.2017. –
31.03.2017. издате су следеће Наруџбенице:
Број
Датум
Износ (у дин.
Износ (у дин.
Р.бр.
наруџбенице издавања
без ПДВ-а)
са ПДВ-ом)
1
20170015
11.1.2017
1.700,00 дин.
2.040,00 дин.
2
20170016
11.1.2017 30.000,00 дин.
36.000,00 дин.
3
20170052
24.1.2017 14.400,00 дин.
17.280,00 дин.
4
20170139
24.2.2017 216.400,00 дин.
259.680,00 дин.
5
20170140
24.2.2017 132.600,00 дин.
159.120,00 дин.
6
20170147
24.2.2017
500,00 дин.
600,00 дин.
7
СВЕГА
395.600,00 дин.
474.720,00 дин.
Основни подаци о добављачу:
„Gumimpex“ ДОО Београд, Ул. Кружни пут бр. 21ј, Кијево, 11090 Београд – Раковица,
матични број: 17407589 ПИБ: 100169211, тек.рн. 275-10222098820-24 „Societe Generale banka
Srbija“ АД Београд које заступа Милен Јаковљeвић директор.
Период важења уговора: На одређено време односно до реализације уговорних обавеза.
Околности које представљају основ за измену уговора: /

