
      

ЈКП “Градско зеленило” Чачак
Број: 1103/16
Датум: 22.3.2016. год.
Чачак

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Чачак

Адреса наручиоца: Симе Сараге 71, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца: www.gradskozelenilocacak.rs

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

Врста предмета: услуга

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Опис предмета набавке: услуга скипа, вађење пањева, довоз и одвоз земље

Назив и ознака из општег речника набавки - 71500000.

Уговорена вредност: 700.000,00 динара без ПДВ-а  увећана за вредност за одвоз и довоз земље у вредности
200,00 дин/м3 до 2 км и 380,00 дин/м3 до 5 км, у укупној вредности до 1.000.000,00 динара.

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

Број примљених понуда: 4

                                       - Највиша      3.000,00 дин/по радном сату без ПДВ-а, 250,00  дин/м3  за одвоз и  
                                                                    довоз земље до 2 км, 300,00 дин/м3  за одвоз и довоз земље до 5 км
Понуђена цена:
                                       - Најнижа      2.800,00 дин/по радном сату без ПДВ-а, 200,00  дин/м3  за одвоз и  
                                                                    довоз земље до 2 км, 380,00 дин/м3  за одвоз и довоз земље до 5 км

                                         - Највиша    3.000,00 дин/по радном сату без ПДВ-а, 250,00  дин/м3  за одвоз и  
                                                                    довоз земље до 2 км, 300,00 дин/м3  за одвоз и довоз земље до 5 км
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
                                        - Најнижа    2.800,00 дин/по радном сату без ПДВ-а, 200,00  дин/м3  за одвоз и  
                                                                    довоз земље до 2 км, 380,00 дин/м3  за одвоз и довоз земље до 5 км

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 8.3.2016. год.

Датум закључења уговора: 22.3.2016. год.

Основни подаци о добављачу:
ДОО „ОГИ МД“ АЦ Чачак
ПИБ 104057903
Матични број 20080159
Број рачуна: 155-8983-27 Уникредит банка

Период важења уговора: до утрошка уговорене вредности

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: /
                                                                                  Рук. општих и правних послова
                                                                                    и службеник за јавне набавке

                                                                                      Катарина Тутуновић, дипл. правник

www.gradskozelenilocacak.rs                                                                                        Ул. Симе Сараге бр. 71, Чачак

http://www.gradskozelenilocacak.rs/

