НАРУЧИЛАЦ:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Адреса: Јабланишка бр. 48., 16240 Медвеђа
www.medvedja.org.rs
МАТИЧНИ БРОЈ: 07178476, ПИБ: 102842930
Брпј ЈН: III/2018
Брпј пдлуке: III-03-404-3/2018-06 пд 14.03.2018 гпдине
Дaтум: 30.03.2018. гпдине
На пснпву шлана 55. став 1. ташка 8, 57 и 116. Закпна п јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015'), Опщтинска управа ппщтине Медвеђа
пбјављује
ПБАВЕШТЕОЕ
п закљученпм угпвпру

Нарушилац је дана 20.02.2018, дпнеп Одлуку п ппкретаоу ппступка јавне набавке
мале вреднпсти брпј III-03-404-3/2018-01 набавка услуга, хватаоа и збриоаваоа паса
луталица са теритприје Ппштине Медвеђа кап и нешкпдљивп уклаоаое лешева
живптиоа са јавних ппвршина, III/2018
Средства су предвиђена Одлукпм п бучету Опщтине Медвеђа – кпнтп 424911.
Предвиђена вреднпст набавке 1.166.667,00 без пбрашунатпг ПДВ-а.
Редни брпј у плану набавки за 2018 гпдину 1.2.2.
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 77400000 – Услуге у пбласти зпплпгије
Угпвпр се закљушује на перипд пд 12 месеци.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА
ПАРТИЈА 1: услуга – хватаоа и збриоаваоа паса луталица са теритприје ппщтине
Медвеђа
Вреднпст партије: 1.083.333,333 динара без ПДВ-а
ПАРТИЈА 2: услуга нещкпдљивпг уклаоаоа лещева живптиоа са јавних ппврщина са
теритприје Опщтине Медвеђа
Вреднпст партије: 83.333,33 динара без ПДВ-а
Нарушилац је дана 14.03.2018. гпдине, дпнеп Одлуку п дпдели угпвпра брпј: III-03-4043/2018-06 на пснпву кпје је закљушен угпвпр са ппнуђашем:
„АВЕНИЈА МБ“, Марка Орещкпвића 44, 11120 Бепград, Звездара,
ПИБ 106478735, матишни брпј 61297979,
Јединишна цена предметне услуге хватаоа и збриоаваоа паса луталица пп акцији
утврђена на пснпву дате ппнуде је 130.000,00 динара без пбрашунатпг ПДВ-ам ПДВ:
26.000,00, пднпснп 156.000,00 динара са пбрашунатим ПДВ-пм.
Јединишна цена предметне услуге нещкпдљивпг уклаоаоа лещева живптиоа са јавних
ппврщина са теритприје Опщтине Медвеђа утврђена на пснпву дате ппнуде је 61,00
динара без пбрашунатпг ПДВ-ам, ПДВ: 12,20 пднпснп 73,20 динара са пбрашунатим ПДВпм.

Укупна угпвпрна вреднпст ПАРТИЈЕ 1. изнпси 1.083.333,00 динара без ппреза на
дпдату вреднпст, пднпснп 1.300.000,00 динара са пбрашунатим ПДВ-пм.
Укупна угпвпрна вреднпст ПАРТИЈЕ 2. изнпси 83.333,00 динара без ппреза на
дпдату вреднпст, пднпснп 100.000,00 динара са пбрашунатим ПДВ-пм.
Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.
Брпј ппднетих ппнуда 1 (једна).
Угпвпр са наведеним ппнуђашем закљушен је дана 23.03.2018 гпдине, дпстављен
нарушипцу 29.03.2018 гпдине.
Рпк за реализацију угпвпра је дванаест месеци.
Изабрани ппнуђаш изврщава набавку сампсталнп

