ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 7. ОКТОБАР
23330 НОВИ КНЕЖЕВАЦ
КАРАЂОРЂЕВА 49
Врста наручиоца: јавно предузеће, класичан сектор
Интернет страница наручиоца: www.jkp7oktobar.com
Редни број јавне набавке у плану набавки: 4.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности
партија 1- грађевински материјал
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број: 1.1.4/2019
Предмет јавне набавке је набавка грађевинског и молерско фарбарског материјала обликована по
партијама и то партија 1- грађевински материјал; партија 2-молерско фарбарски материјал.
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 44110000 – грађевински материјал.
Процењена вредност јавне набавке: 850.000,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: са пдв-ом 452.750,80 динара; без пдв-а 377.292,33 динара.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 452.750,80 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 452.750,80 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.05.2019.
Датум закључења уговора: 10.06.2019.
Основни подаци о добављачу: ЖАНА ЛУГ ДОО, НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Период важења уговора: 09.06.2020.
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Лице за контакт:Катарина Закић,katarinazakic.jkp@gmail.com

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 7. ОКТОБАР
23330 НОВИ КНЕЖЕВАЦ
КАРАЂОРЂЕВА 49
Врста наручиоца: јавно предузеће, класичан сектор
Интернет страница наручиоца: www.jkp7oktobar.com
Редни број јавне набавке у плану набавки: 4.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности
партија 2- молерско фарбарски материјал
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број: 1.1.4/2019
Предмет јавне набавке је набавка грађевинског и молерско фарбарског материјала обликована по
партијама и то партија 1- грађевински материјал; партија 2-молерско фарбарски материјал.
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 44110000 – грађевински материјал.
Процењена вредност јавне набавке: 150.000,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: са пдв-ом 102.618,78 динара; без пдв-а 85.515,65динара.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 85.515,65динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 85.515,65 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.05.2019.
Датум закључења уговора: 10.06.2019.
Основни подаци о добављачу: ЖАНА ЛУГ ДОО , НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Период важења уговора: 09.06.2020.
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Лице за контакт: Катарина Закић, katarinazakic.jkp@gmail.com

