ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Jaвно предузеће за заштиту и унапређење животне средине
на територији градске општине Обреновац

Адреса наручиоца:

Краља Александра I 63, Обреновац

Интернет страница наручиоца:

www.jpzzs.org.rs.

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Услуге

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

Пресипање шљунком обале део ЗП који излази на реку Саву
ЈНМВ 10/2020
Ознака из општег речника набавке: 50000000-5 - услуге одржавања и поправки
14212120-7-шљунак

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

224.000,00 динара без ПДВ-а

1

Број примљених понуда:

- Највиша

216.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

216.000,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

216.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

216.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.05.2020. године

Датум закључења уговора:

27.05.2020. године

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача: PRIVREDNO DRUŠTVO GDI-COOP.980 DOO OBRENOVAC ул.Саве Ковачевића 37, I/4 Обреновац (носилац посла)
ПИБ:110665766
Матични број:21373745
Законски заступник: Иван Икодиновић и
IMES COOP GRAĐEVINSKO TRANSPORTNO PREDUZEĆE DOO OBRENOVAC , Фрушкогорска 21 Обреновац (члан групе понуђача)
ПИБ:101214454
Матични број:07530536
Законски заступник: Мирко Икодиновић

Период важења уговора:

10 календарских дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:
У складу са чланом 115 став 2. ЗЈН рок за извршење уговорених обавеза из члана 3. уговора може бити продужен из следећих
објективних разлога:
- елементарне непогоде и дејства више силе,
- у случају прекида рада изазваних актом надлежног органа за које није одговоран Пружалац услуга,
- у случају да временски услови онемогућавају квалитетно пружање предмених услуга, по техничким прописима, што ће се
евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,
- из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.

Остале информације:
- У складу са чланом 112.став 2 тачка 5) Закона о јавним набавкама, Наручилац је закључио
уговор о јавној набавци пре истека рока за заштиту права, с обзиром да је поднета само једна
понуда.
- Пружалац услуга је оверен уговор доставио поштом дана 02.06.2020. године, па сходно томе
постоји одступање од законског рока за објављивање обавештења о закљученом уговору.

