
               

Јавно комунално предузеће  “Комуналне услуге” Алексинац

Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац

Контакт; 

Централа;       (018) /  804-510
Факс                 (018) /  804-034

e-mail :jkpkomusl2007@mts.rs 
Web strana  www.jkpkomusl.rs

Матични подаци;

Регистарски број :    6102632056
Матиични број :            20274328
ПИБ :                            104937224
Шифра делатности :            3811         

       Текући рачуни: 

ОТП банка           325-9500800011212-7 2
Интеза банка              160-274400-18
Креди агрикол банка   330-49000382-18
Уни кредит банка    170-30012866000-07
Халк банка                    155-30496-90     

Број       2077/12
Датум    08.01.2020.године

На основу члана 31., 55., 57. и 116. Закона о јавним набавкама

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“АЛЕКСИНАЦ
УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША 29, 18220 АЛЕКСИНАЦ

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке услуга - набавка услуга физичко техничког

обезбеђења

 Предмет јавне набавке била је  набавка  услуга физичко техничког обезбеђења.  Jaвна набавка  није
била обликована по партијама. ОРН 97910000 – услуге обезбеђења.
 За избор најповољније понуде конкурсном документацијом наручиоца, био је одређен критеријум –
најнижа понуђена цена.
 Наручилац је након приспећа две благовремене понуде, приступио сачињавању извештаја о стручној
оцени понуда.
 Уговор о јавној набавци је додељен понуђачу „Perfect company“doo Београд, Антифашистичке борбе
30/30,  ПИБ 100119001,  матични број 17194275,  овлаћено лице Милојевић Миленко,  чија је  понуда
благовремена, прихватљива и одговарајућа.

Процењена вредност јавне набавке износи 5.600.000,00 динара, без ПДВа.

Највиша јединична понуђена цена износи 360,00 рсд без ПДВ 
Најнижа јединична понуђена цена износи 320,00 рсд без ПДВ./сат
Највиша укупна понуђена цена износи  5.556.240,00  рсд без ПДВ
Најнижа укупна понуђена цена износи 4.938.880,00  без ПДВ.

Одговарајућа укупна понуђена цена износи 4.938.880,00  рсд без ПДВ

Уговорена цена по сату износи 320,00 рсд без пдв.
Уговорена укупна цена износи 4.938.880,00  динара без ПДВа, односно 5.926.656,00 рсд са ПДВ.
Одлука о додели уговора број 2077/9  донета је дана 28.12.201.године.

Уговор о јавној набавци број 2077/10 закључен је дана 28.12.2019.године.
Период важења уговора је 12 месеци од дана потписивања уговора.
Околности које представљају основ за измену уговора не постоје.
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