ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Оптинска управа општине Апатин

Адреса наручиоца:

Српских Владара 29, Апатин

Интернет страница наручиоца:

www.soapatin.org

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:

хумано хватање и збрињавање напуштених животиња
ОРН: 77400000 - Услуге у области зоологије

Уговорена вредност:

Цена услуге хуманог хватања и збрињавања напуштених
животиња по ухваћеном псу износи 10.200,00 динара без
ПДВ-а, односно 12.240,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена : 10.200,00 динара без ПДВ-а, односно 12.240,00 динара са ПДВ-ом.
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Број примљених понуда:

- Највиша

10.200,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

10.200,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

10.200,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

10.200,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.12.2018.

Датум закључења уговора:

4.1.2019.

Основни подаци о добављачу:
Предузећа ЈКП “КОМУНАЛАЦ“ Кула, 29. Новембар бр. 4, 25230 Кула
МБ: 08004790
Тек. рачун: 325-9500700001014-63 ОТП Банка Нови Сад,
ПИБ: 100662387, кога заступа директора Миљанић Дамјан

Период важења уговора:

Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и траје до утрошка
финансијских средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години од дана закључења.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, тј. у 2019. години, биће реализоване највише до износа средстава
која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о
отказу.
Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним
роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим
се уређују облигациони односи.
Наручилац може да раскине уговор без отказног рока ако је очигледно да Пружалац услуге неће моћи да да испуни уговор ни у
накнадном року.

