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
1456/8
Датум 09.08.2017.године
На основу чланова 39, 55, 57. и 109. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“АЛЕКСИНАЦ
УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША 29, 18220 АЛЕКСИНАЦ
Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке мале вредности добара,
електроопрема и материјал
јавна набавка број 6/2017
1. Наручилац Јавно комунално предузеће “Комуналне услуге” Алексинац
2. Јавно предузеће локалне самоуправе
3. Адреса Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац
4. Број јавне набавке 6/2017.
5. Назив јавне набавке : јавна набвака мале вредности добара – набавка електроопреме и материјала
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 електроопреме и материјала. Jaвна набавка била је
обликована у целини. Општи речник јавних набавки – ОРН - 34928500 – опрема за уличну расвету
9. За избор најповољније понуде конкурсном документацијом наручиоца, био је одређен критеријум –
најнижа понуђена цена.
10.Најнижа понуђена јединична цена је 4.009.545,00 РСД без ПДВ.
11.Најнижа укупна понуђена цена је
801.909,00 РСД без ПДВ.
12.Највиша укупна понуђена цена је
4.811.454,00 РСД без ПДВ.
13.Број примљених понуда - једна. Понуда је благовремена, одговарајућа и неприхватљива.
14.Примљена је понуда понуђача “МАК TRADE GROUP” доо Београд, Подавалска 2б, 11231 Београд.
Овлашћено лице мр.Јеремић Саша, дипл.инг.маш. Понуђена добра су електроопрема и материјал.
Место испоруке добара је на адресу наручиоца у ул.Књаза Милоша 29 у Алексинцу, рок плаћања 45
дана од дана пријема рачуна, рок важности понуде 30 дана, рок испоруке 2 дана од дана пријема
наруџбенице, гарантни рок за опрему која подлеже гаранцији је дата у обрасцу понуде, гаранција за
квалитет понуђених добара - бланко меница за отклањање грешака у гарантном року, достављени су
изводи из каталога за понуђена добра и атести.
15. Понуђена укупна цена прелази процењену вредност предметне јавне набавке.
16. Поступак ће бити поново спроведен након истека законских рокова у поступцима јавних набавки
мале вредности, члан 149. став 6. Закона.

