ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општинска управа општине Апатин

Адреса наручиоца:

Апатин, Српских владара 29

Интернет страница наручиоца:

http://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:
Предмет јавне набавке бр. 16/2019, – набавка услуга – Сузбијање штетних глодара на територији општине
Апатин - дератизација
Систематска дератизација је спровођење превентивне дератизације у насељеним местима, на јавним
површинама, у стамбеним објектима у објектима под санитарним надзором и њиховој непосредној околини и
другим објектима у којим се обавља друштвена односно јавна делатност.Општина систематску дератизацију
предузима као општу меру за заштиту становништва од заразних болести из чл. 16.став 1 тачка 5. Закона о
заштити становништва од заразних болести( Сл..гласник РС, бр. 15/2016)
У оквиру систематске дератизације на територији општине Апатин вршиће се : мониторинг и утврђивање
бројности глодара, обавештавање грађана о спровођењу дератизације, спровођење дератизације, анализа
спроведене дератизације, контрола заражености глодара
Назив и ознака из општег речника набавки:
ОРН: 90922000 сузбијање штеточина

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

eкономски најповољнија понуда

1.997.490,00

2

Број примљених понуда:

- Највиша

2.321.299,99

- Најнижа

1.997.480,00

- Највиша

1.997.480,00

- Најнижа

1.997.480,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.4.2019.

Датум закључења уговора:

14-5-2019.

Основни подаци о добављачу:
2. „ Циклонизација „а.д, Приморска 76, 21000 Нови Сад, ПИБ: 101708173 И МБ 08175730, бр.
текућег врачуна: 165-6391-78

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
АНЕКСИРАЊЕ УГОВОРА
Члан 15.
Овај уговор је могуће анексирати до законом прописаног износа, по члану 115. Закона о јавним набавкама 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. ЗЈН, али само у случају објективно непредвиђених потреба за добрима и услугама које нису предвиђене овом
конкурсном документацијом, а спадају у домен ове услуге.

Остале информације:

