ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Адреса наручиоца:

седиште: С. Ковачевића 87, локација: Пете пролетрске бр. 1
у Врбасу

Интернет страница наручиоца:

www.jkpstandard.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:

набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама ''Сл. гласник РС'' бр. 91/19, у
складу са чл. 27. ст. 1. тач. 1) Закона
УСЛУГА ТРАНСПОРТА ПРОЛИВЕНОГ МАЗУТА ПО ПРОПИСАНОЈ ПРОЦЕДУРИ 2.2.31./2021,

Уговорена вредност:

490.000,00 РСД

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда, критеријум цена, у складу са чл. 132. ст. 1. тач. 1)
ЗЈН ''Сл. гласник РС'' бр. 91/19.
складиштење опасног отпада и емулзије са локације наручиоца Пете пролетерске бригаде бр. 1, у Врбасу на локацију
ЕКОСЕКУНД д.о.о. Београд (Палилула), а све у складу са ИЗВЕШТАЈЕМ О ИСПИТИВАЊУ БР 02-1759/1 ОД 28.04.2017.
године издатим од стране Института за заштиту на раду А.Д. Нови Сад 1 м3 цена по кг 70,00 РСД без ПДВ, што износи
70.000,00 РСД по м3 без ПДВ
превоз опасног отпада и емулзије са локације наручиоца Пете пролетерске бригаде бр. 1, у Врбасу на локацију
ЕКОСЕКУНД д.о.о. Београд (Палилула), а све у складу са ИЗВЕШТАЈЕМ О ИСПИТИВАЊУ БР 02-1759/1 ОД 28.04.2017.
године издатим од стране Института за заштиту на раду А.Д. Нови Сад 1 м3 цена по км 300,00 РСД без ПДВ, што износи
90.000,00 РСД без ПДВ по м3
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Број примљених понуда:

- Највиша

-

- Најнижа

-

- Највиша

443.000,00 РСД без ПДВ, јединична цена по м3

- Најнижа

160.000,00 РСД без ПДВ, јединична цена по м3

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.08.2021.

Датум закључења уговора:

20.09.2021.

Основни подаци о добављачу:
'''ЕКО МАБЕР ИНЖЕЊЕРИНГ'' д.о.о. Панчево, Доситеја Обрадовића 14, 26000 Панчево, МБ:
20668865

Период важења уговора:

20.09.2022.

Околности које представљају основ за измену уговора:

-

Остале информације:
Врбас, 20.09.2021.

