ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП ''Водовод и канализација''

Адреса наручиоца:

Георгија Јакшића бр. 9 Лозница

Интернет страница наручиоца:

www.vikloznica.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:

Услуге заштите имовине, објеката, простора и лицаистражне услуге и услуге обезбеђења (осим услуга обезбеђења превозом у оклопљеним
аутомобилима)Ознака ОРН: 79710000

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

5.443.200,00 динара

1

Број примљених понуда:

- Највиша

5.443.200,00 дин

- Најнижа

5.443.200,00 дин

- Највиша

5.443.200,00 дин

- Најнижа

5.443.200,00 дин

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.01.2018. год.

Датум закључења уговора:

26.01.2018. год.

Основни подаци о добављачу:
''Беозаштита-безбедност и здравље на раду“доо, Смедеревски пут 4ф, 11000 Београд

Период важења уговора:

Уговор се примењује у периоду од
31.01.2018.године и важи 12 месеци.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Јединична цена је фиксна и неће се мењати, током важења овог уговора и укључује све пратеће и зависне трошкове.
Стране у уговору су сагласне, да Корисник услуге може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења
уговора на основу овог Уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке (број радних
сати), с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.
У случају из претходног става уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

Остале информације:
понуђачу „Беозаштита-безбедност и здравље на раду“доо, Смедеревски пут 4ф, 11000
Београд, као носилац посла, извршава набавку са другим чланом заједничке понуде ''Perfect
Company''доо, Антифашистичке борбе 30, 11000 Београд

