Јавно комунално предузеће “Комуналне услуге” Алексинац
Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац
Телефони;
Централа;
Факс

(018) / 804-510
(018) / 804-034

e-mail :jkpkomusl2007@mts.rs
Web strana www.jkpkomusl.rs

Матични подаци;
Регистарски број : 6102632056
Матиични број :
20274328
ПИБ :
104937224
Шифра делатности :
3811

Текући рачуни:
ОТП банка
Халк банка
Интеза банка
Креди агрикол банка
Уни кредит банка

325-9500800011212-7 2
155-30496-90
160-274400-18
330-49000382-18
170-30012866000-07

Број
1607/12
Датум 06.10.2017.године
На основу чланова 32, 55, 57. и 116. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“АЛЕКСИНАЦ
УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША 29, 18220 АЛЕКСИНАЦ
Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности добра,
половни утоваривач са предњом лопатом без задње кашике
јавна набавка број 10/2017
1. Наручилац Јавно комунално предузеће “Комуналне услуге” Алексинац
2. Јавно предузеће локалне самоуправе
3. Адреса Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац
4. Број јавне набавке 10/2017.
5. Назив јавне набавке : половни утоваривач са предњом лопатом без задње кашике
6. Процењена вредност јавне набавке износи 3.500.000,00 динара без ПДВ, односно 4.200.000,00 са
ПДВ.
8. Предмет јавне набавке била је набавка половног утоваривача са предњом лопатом без задње
кашике. Jaвна набавка била је обликована у целини. Општи речник јавних набавки – ОРН –
43252000 – утоваривачи са предњом лопатом без задње кашике.
9. За избор најповољније понуде конкурсном документацијом наручиоца, био је одређен критеријум –
најнижа понуђена цена.
10.Број примљених понуда - једна.
11.Најнижа понуђена цена је 2.393.234,00 РСД без ПДВ.
12.Највиша понуђена цена је 2.393.234,00 РСД без ПДВ.
13.Најнижа понуђена цена код прихватљиве понуде је 2.393.234,00 РСД без ПДВ.
14.Највиша понуђена цена код прихватљиве понуде је 2.393.234,00 РСД без ПДВ.
15.Одлука о додели уговора број 1607/9 донета је дана 12.09.2017.године.
16.Уговор о јавној набавци број 1607/10 закључен је дана 12.09.2017.године.
17.Уговорена цена износи 2.393.234,00 РСД без ПДВ, односно 2.871.880,80 РСД са ПДВ.
18.Уговор о јавној набавци је додељен понуђачу „Mаркет” ПТУР Доња Шаторња, 34310 Топола,
матични број 56881093, ПИБ 103989293, кога заступа Јовановић Мирољуб, чија је понуда
благовремена, прихватљива и одговарајућа.
19.Рок за испуњење уговорне обавезе је највише 3 дана од дана потписивања уговора.
20.Околности које представљају основ за измену уговора; Наступање више силе (природне
катастрофе, пожари, поплаве, експлозије, саобраћајне несреће и одлуке органа власти) продужава
рок за испуњење уговорне обавезе.

