ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија

Адреса наручиоца:

Војводе Степе 11/3 Инђија

Интернет страница наручиоца:

www.indjijaput.net

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:

Предмет јавне набавке број 03/2020 су услуге – ЗИМСКA СЛУЖБA ЗА ЗИМУ 2020-2021
ГОДИНЕ. Под тим се подразумева организација зимске службе и чишћење улица и локалних
путева на територији општине Инђија од снега и леда са материјалом (со и ризла за
посипање путева) Наручиоца у складу са оперативним програмом зимске службе за
2020/2021 годину који је саставни део конкурсне документације.
У општем речнику набавке означена под ознаком – 90620000 - Услуге чишћења снега и
90630000 - Услуге уклањања леда
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ 12.000.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-а.

Уговорена вредност:

11.968.076,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум зa доделу уговорa је „нaјнижa понуђенa ценa“.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, наручилац ће изабрати понуду
понуђача који је понудио нижу цену за рад камиона носивости од 6 тона и више.

1 (један)

Број примљених понуда:

- Највиша

11.968.076,00

- Најнижа

11.968.076,00

- Највиша

11.968.076,00

- Најнижа

11.968.076,00

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: 09.11.2020. године

Датум закључења уговора:

10.11.2020. године

Основни подаци о добављачу:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ ЈП ИНЂИЈА
Војводе Степе 20/3 Инђија
ПИБ:101613376
МАТИЧНИ БРОЈ: 08584877

Период важења уговора:

31.03.2021. године

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
Остале информације о јавној набавци могу се добити сваког радног дана на телефон
022/215-00-15. контакт особа је Александар Савић Службеник за јавне набавке.

