Град Лозница

Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Број јавне набавке 26/2015
Деловодни број:404-30-1156/2015- III-1
Датум:29.07.2015.год.
На основу члана 55. Став 1. Тачка 8) и 116 став 1, а у складу са Прилогом 3 и , Закона о
јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12), Наручилац
ГРАД ЛОЗНИЦА
Градска управа града Лознице
Лозница, Карађорђева број 2
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У поступку јавне набавке мале вредности - Набавка средстава за одржавање хигијене Број
јавне набавке ЈН 26/2015.
Назив, адреса и интернет странице Наручиоца: Град Лозница – Градска управа , Лозница, ул.
Карађорђева број 2, www.lozica.rs
Врста наручиоца: Локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
чланом 39. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Р.Србије 124/12) .
Врста предмета:добра.
-

Ознака из општег речника набавке – Ознака из општег речника набавки:
39830000 производи за чишћење
39224000 метле, четке и други производи разних врста
33741000 производи за негу руку
33760000 тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете

Уговорена вредност:495.920,56
Врста поступка ЈН: Јавна набавка у поступку јавне набавке мале вредности.
Подаци о ЈН из плана набавки: Средства се налазе у плану набавки за 2015. Годину под редним
бројем 1 .1 7 /2015.
Процењена вредност ЈН је: 500.000 динара (без ПДВ-а).
Критеријум за доселу уговора: Економски најповољнија понуда
Број примљених понуда: У предметном поступку наручилацу је пристигло две понуда.
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Вредност понуде
без пдв-а

Вредност понуде са
пдв-ом

396.983,00

496.379,60

495.920,56

595.100,46

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263.stomicevic@loznica.rs

Град Лозница

Република Србија

Датум доношења одлуке о додели уговора:Деловодни број: Одлуке о додели уговора бр. 40430-1156/2015-III-1 од 13.07.2015.
Датум закључивања уговора: ''Миле - Пром'' д.о.о. , из Лознице ул. Слободана Пенезића бб ,
матични број 06833136, шифра делатности 4639, ПИБ 101562332, текући рачун 160-6440-59,
кога заступа Митар Обрадовић
Датум:24.07.2015. године

Период важења уговора: До годину дана.

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263.stomicevic@loznica.rs

