ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Ј.К.П."Градске тржнице"

Адреса наручиоца:

Вука Караџића бр. 2, 34 000 Крагујевац

Интернет страница наручиоца:

www.trznicekg.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:

Jавнa набавкa број 03-1.2.3/2018 код Наручиоца Ј.К.П.“Градске тржнице“ Крагујевац, код
Градске управе за јавне набавке града Крагујевца јавна набавка број 1.2.4/18: Услуге
обезбеђења - ФТО. ОРН: 79710000.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

Укупна уговорена цена износи 5.931.980,00 динара без
обрачунатог ПДВ-а, ПДВ 1.186.396,00, односно 7.118.376,00
динара са обрачунатим ПДВ-ом.
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Број примљених понуда:

- Највиша

5.931.980,00 динара

- Најнижа

5.931.980,00 динара

- Највиша

5.931.980,00 динара

- Најнижа

5.931.980,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.09.2018. године.

Датум закључења уговора:

02.10.2018. године.

Основни подаци о добављачу:
Заједничка понуда „Tidija SG Security“ d.o.o. ,Нови Београд улица Булевар Михајла Пупина 10/I, вп 6,
Матични број: 20607858, ПИБ:106467492 и „Soko group“d.о.о ,Нови Београд, улица Булевар Михајла
Пупина 10д, локал 102, Матични број: 17140191, ПИБ:100826160, „Аlpha guard“d.o.o. Крушевац, улица
Јасички пут број 2, Матични број: 20966262, ПИБ: 108274683 и „Soko security“ d.o.o. Београд, улица
Петра Мартиновића број 21/8, Матични број: 20786922, ПИБ: 107357979; Понуда број 02-36 од
06.08.2018.године.

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Tело за централизоване јавне набавке града Крагујевца, у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), спровела отворени поступак
број 1.2.4/18, Услуге обезбеђења - ФТО, са циљем закључења оквирног споразума са једним
добављачем, на период важења од годину дана, као и да је иста данa 08.08.2018. године донела
Одлуку о закључењу Oквирног споразума број 404-211/18-XII, у складу са којом је дана
09.08.2018. године закључила исти са добављачем.

