Назив и адреса наручиоца:Предшколска установа „Радост“ Кабларска бб Нови Бановци
Врста наручиоца:Установа-дневна брига о деци
Интернет страница наручиоца: www.puradost.org.rs
Редни број јавне набавке у плану јавних набавки:1.2.1-услуге
Дел.бр.198 -1/2018
Датум:21.03.2018.године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку ЈНМВ 1/2018 - Услуга инспекције и анализе-санитарни прегледи
запослених, прегледи радних површина, руку запослених, посуђа и хране,
дератизација, дезинфекција и дезинсекција
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број: ЈНМВ 1/2018-у
Опис предмета набавке: Услуга инспекције и анализе-санитарни прегледи
запослених, прегледи радних површина, руку запослених, посуђа и хране,
дератизација, дезинфекција и дезинсекција
Предметна јавна набавка није обликована по партијама
Ознака у ОРН: 71900000-лабораторијске услуге, 90923000-услуга дератизације 90921000услуга дезинфекције и дезинсекције, 85100000-здравствене услуге

Процењена вредност јавне набавке:880.000,00 динара без ПДВ-а
Уговорена вредност јавне набавке:732.958,00 динара без ПДВ-а односно
732.958 динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора:“најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда: 1 (једна).
Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена: 732.958,00 динара без ПДВ-а (поднета је само јена понуда)
Најнижа понуђена цена: 732.958,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена:732.958,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена: 732.958,00 динара без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач наступа
самостално.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2018.године дел.бр.188 /2018
Датум закључења уговора: 16.03.2018.године дел. број 198/2018
Основни подаци о добављачу: Завод за јавно здравље Сремска Митровица
Стари шор 47 Сремска Митровица
ПИБ: 100791703, матични број: 08039801
Период важења уговора:од 16.03.2018.године 16.03.2019.године ( најдуже 12 месеци)

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до
износа средстава које ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Околности које представљају основ за измену уговора: Уколико дође до раста или пада
индекса потрошачких цена за више или мање од 10% у односу на цене на дан отварања
понуда на основу података Републичког завода за статистику.
Лице за контакт: Валентина
strbacvalentina.2@gmail.com
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