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: Услуге физичког обезбеђења објекта и имовине коју је Град Пожаревац купио од
Предузећа у друштвеној својини „ФАБРИКА ШЕЋЕРА“ са п.о. у стечају из Пожаревца ул. Ђуре
Ђаковића бб, ОРН 79710000 – услуге обезбеђења
Број набавке: ЈН ОП 2/2020 (1.2.9 у Плану јавних набавки)

Уговорена вредност:

Цена услуге износи 289,80 динара по норма сату, без пореза на додату вредност односно 347,76
динара по норма сату са порезом на додату вредност.
Укупна вредност уговорених услуга за време трајања уговора за 365 календарских дана у периоду
од 14.03.2020. године до 13.03.2021. године износи 5.077.296,00 динара без пореза на додату
вредност односно 6.092.755.20 динара са порезом на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена
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Број примљених понуда:

- Највиша

6.114.480,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

4.818.000,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

5.077.296,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

5.077.296,00 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: 02.03.2020. године

Датум закључења уговора:

13.03.2020. године

Основни подаци о добављачу:
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I OBEZBEĐIVANJE OBJEKATA KOSTOLAC - USLUGE DOO
KOSTOLAC из Костолца, ул. Саве Ковачевића бр. 1, матични број 17577654, ПИБ 103406135

Период важења уговора:

Уговор се закључује на одређено време тј. у периоду
од 14.03.2020. године до 13.03.2021. године закључно.

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:

