Наручилац: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Топола „Топола“
Адреса: Миливоја Петровића Блазнавца 6, 34310 Топола
ПИБ:101223270
МБ:0712358
Врста наручиоца: јавно предузеће
Интернет страница:www.jksptopola.com
Број јавне набавке: 25-МВ/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1. Предмет јавне набавке: Набавка услуге зимско одржавање, ОРН: 50000000-услуге одржавања и
поправки
2. Набавка је обликована по партијама, и то :
Партија I : зимско одржавање путева у реону I -процењена вредност 1.500.000,00 дин без пдв
Партија II : зимско одржавање путева у реону II –процењена вредност 1.100.000,00 дин без пдв
Партија III : зимско одржавање путева у реону III–процењена вредност 1.400.000,00 дин без пдв
3. Уговорена вредност:
за партију I: 1.325.938,00 дин. без пдв, односно 1.458.531,80 дин са пдв,
за партију II 1.074.200,00 дин. без пдв, односно 1.181.620,00 дин. са пдв,
за партију III 1.399.400,00 дин. без пдв, односно 1.539.340,00 дин. са пдв.
4. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
5. Примљене су 3 понуде, и то по једна за сваку партију.
6. Најнижа понуђена цена за партију I, а то је уједно и највиша 1.325.938,00 дин без пдв;
Најнижа понуђена цена за партију II, а то је уједно и највиша 1.074.200,00 дин без пдв;
Најнижа понуђена цена за партију III, а то је уједно и највиша 1.399.400,00 дин без пдв;
7. Нике било неприхватљивих понуда
8. Понуђачи предметну набавку врше самостално
9. Одлука о додели уговора је донета 23.10.2018. године
10. Уговор је закључен 24.10.2018 године
11. Изабрани понуђач је:
Партија I: СЗТР „Л.А.Коп“ из Белосаваца, 34310 Топола, ПИБ: 104384188, МБ: 60113866, кога заступа
Александар Луковић
Партија II: „Лаки Лазић“ из Горње Шаторње, ПИБ: 105996166, МБ: 20511893, кога заступа Радослав Лазић
Партија III: Радња за превоз робе и извођење радова у грађевинарству „Момир Гавриловић“ из Горње
Трнаве, ПИБ: 101225267, МБ: 55629021, кога заступа Момир Гавриловић.
12. Период важења уговора: од момента закључења до 31.03.2019. године

