ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Град Вршац

Адреса наручиоца:

Трг победе 1

Интернет страница наручиоца:

www.vrsac.com

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

Организација акцијe сузбијања одраслих форми комараца, ларви комараца са земље,
сузбијање кућних форми комараца , сузбијање крпеља као и системска дератизација на
територији града Вршца
ОРН – 60441000 – Услуге запрашивања из ваздуха

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

13.327.000,00

1 ( једна )

Број примљених понуда:

- Највиша

13.327.000,00

- Најнижа

13.327.000,00

- Највиша

13.327.000,00

- Најнижа

13.327.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.04.2020.

Датум закључења уговора:

20.05.2020.

Основни подаци о добављачу:
“ЕКО-САН ПЛУС“ Д.О.О из Београда, улица Батајнички друм 14 део број 8, ПИБ 111221088; МБ 21444260;
са чланом групе «ЕКО-САН» Д.О.О. са седиштем у Београду улица Батајнички друм 13 део број 7 ПИБ
100245628; МБ 07463448

Период важења уговора:

12 месеци рачунајући од дана потписивања уговора о вршењу
услуге односно до утрошка планираних средстава за ову набавку

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања
уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 142/12, 14/15 и 68/15).
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у
складу са чланом 115. Закона.
Изменом уговора, по било ком од законом наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Остале информације:
Уговор је закључен на основу оквирног споразума са једним добављачем број
404-27/2020-IV-09 oд 13.05.2020. године.

