РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Број
Датум

404-816
10.12.2018

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,
бр.14/15 и бр.68/15) Општинска управе општине Аранђеловац – Одељење за инвестиције и јавне набавке,
Кнеза Михаила бр.108, Аранђеловац
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке зимског одржавања локалних путева, ЈН 24/18
1. Назив, aдреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа општине Аранђеловац,
Одељење за инвестиције и јавне набавке, Венац слободе бр.10, 34300 Аранђеловац,
www.arandjelovac.rs
2. Врста наручиоца: градска и општинска управа
3. Врста предмета: услуге
4. Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, место извршења и
природа услуге: набавка услуге зимског одржавања локалних путева. Ознака и назив из општег
речника набавки: 50000000 -5 – Услуге одржавања и поправки, 90620000 -9 - Услуге чишћења снегa
90630000 – 2 - Услуге уклањања леда. Место извршења набавке: општина Аранђеловац. Природа
услуге: Уклањање снега са коловоза и посипање мешавином соли и зрна.
5. Критеријум за избор је најниже понуђана цена (збир јединичних цена).
6. Број примљених понуда: 1 понуда .
7. Уговорена вредност без ПДВ-а: 10.999.999,55 РСД .
8. Најнижа и највиша понуђена цена и најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих
понуда (збир јединичних цена) : 26.050,00 без ПДВ-а
9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2018.
10. Датум закључења уговора: 07.12.2018.
11. Основни подаци о добављачу: „Тргошпед Ћирић"д.о.о, Стојић крај бб (Бања), Аранђеловац, ПИБ
106897468, матични број 20702184, који наступа са „Арбаг“ д.о.о. Аранђеловац, Стеријина 2,
Аранђеловац, ПИБ 10537974, матични број 20365161, као чланом групе понуђача.
12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: „Миларс“д.о.о. Аранђеловац,
са седиштем у Даросави, „Недић“д.о.о. Аранђеловац, са седиштем у Аранђеловцу, СЗР “Гајеви“
Зденка Јоксимовић ПР, са седиштем у Орашцу, Милијана Ђорђевић ПР превоз остале услуге и
трговина „Пинк превоз" Аранђеловац, са седиштем у Аранђеловцу, СЗР “Univerzum-Cop“ Драган
Јеремић ПР, са седиштем у Аранђеловцу, СЗГР “Механизација“ Лукић Душан ПР Аранђеловац
Орашац, са седиштем у Орашцу. Сви по 8,166% укупне вредости уговора.
13. Период важења уговора: 31.03.2019.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене
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