ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Адреса наручиоца:

Пожаревац, ул. Дринска бр. 2

Интернет страница наручиоца:

www.pozarevac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

Услуге: Сагледавање здравствене исправности воде за пиће, ОРН 90733100 – услуге праћења
или надзора над загађењем површинских вода, Број набавке: ЈН ОП 39/2020 (1.2.76 у Плану
јавних набавки)

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

Укупна цена услуга сагледавање здравствене исправности
воде за пиће у 2020. и 2021. години износи 1.904.000,00
динара без права зарачунавања пореза на додату вредност .
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.904.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.904.000,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

1.904.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.904.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.07.2020. године

Датум закључења уговора:

03.08.2020. године

Основни подаци о добављачу:
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ из Пожаревца ул. Јована Шербановића бр. 14,
матични број 07160259, ПИБ 101524176

Период важења уговора:

Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања од стране
законских заступника обе уговорне стране или од њих овлашћених лица и
важи до 31.12.2021. године.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати
обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Наручилац није дозволио промену цене и других битних елемената уговора.

Остале информације:

