Наручилац:

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
''Градац'' Чачак

Адреса:
Место:
Број :
Датум:

Цара Лазара број 51.
Чачак
740/2017-ЈН
01.12.2017. године

На основу чл. 55. ст. 1. тч. 8), чл. 57. ст. 1. и 2. и чл. 116. ст. 1. Закона о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), ЈП ''Градац'' Чачак
објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће за урбанистичко и
просторно
планирање,
грађевинско
земљиште и путеве ''ГРАДАЦ'' Чачак

Адреса наручиоца:

Цара Лазара број 51, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца:

www.jpgradaccacak.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа - локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак јавне набавке

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
набавка услуге - зимско одржавање путева за сезону 2017/2018 годину, отворени
поступак Ј.Н. редни број 18/У -2017

Ознака из општег речника набавке:
90620000 - Услуге чишћења снега
Уговорена вредност:

18.566.800,00 динара без ПДВ-а
20.423.480,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:
најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:

2 ( две )

Понуђена цена:

- Највиша
- Најнижа

20.655.000,00 динара без ПДВ-а
18.566.800,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша
- Најнижа

20.655.000,00 динара без ПДВ-а
18.566.800,00 динара без ПДВ-а

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

Датум доношења одлуке о додели уговора:

15.11.2017. године

Датум закључења уговора:

01.12.2017. године

Основни подаци о добављачу:
Привредно друштво за извођење грађевинских радова ''Ratko Mitrović construction''
ДОО Чачак, улица Булевар Танаска Рајића број 35, из Чачка, матични број 20260424,
ПИБ број 104884983
и
Друштво за промет и услуге ''СВИН'' ДОО Горњи Милановац, улица Карађорђева број
13, из Горњег Милановца, матични број 06410855, ПИБ број 100885854
( група понуђача која је поднела заједничку понуду )

Период важења уговора:

Рок за извршење предметне услуге је 31.03.2018. године.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац не дозвољава промену
јединичне цене по позицијама услуга, као и рока за извршење предметне услуге.
Остале информације:

