
                                                                                            

  
 

______________________________________________________________________________________________________ 
Редни број набавке: ЈНМВ-17У/18 

Предмет набавке: Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције 

Број: 3917 
Датум: 16.03.2018. године 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад објављује: 
 
     

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
у поступку јавне набавке мале вредности услуге 

Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције, 
редни број набавке ЈНМВ-17У/18 

 
 

Назив наручиоца: ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 
Адреса наручиоца: Сентандрејски пут 3, Нови Сад 
Интернет страница наручиоца: www.cistocans.co.rs 
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће 
Врста предмета: услуге 
Опис предмета набавке: Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције 
Назив и ознака из општег речника набавке: 90923000- услуге деритизације, 
90921000-услуге дезинфекције и уништавање штеточина 
Укупна уговорена вредност: 4.900.000,00 динара (процењена вредност предметне 
набавке у Плану јавних набавки Наручиоца за 2018. годину).  
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 
Број примљених понуда: 1 (једна)  
Највиша и најнижа понуђена цена: Наручилац је примио једну понуду са укупном 
ценом за ценом за минимални број  годишњих третмана од  4.880.720,16 динара без 
ПДВ.а и збиром јединичних цена ванредних третмана од 0,03, динара без ПДВ-а.  
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Наручилац је примио једну прихватљиву понуду са укупном ценом за ценом за 
минимални број  годишњих третмана од  4.880.720,16 динара без ПДВ.а и збиром 
јединичних цена ванредних третмана од 0,03, динара без ПДВ-а.  
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуду је 
поднела група понуђача.  Учесници у заједничкој понуди доставили су споразум 
којим су уредили међусобне односе и којим се према наручиоцу обавезују на 
извршење предметне јавне набавке. 
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 09.03.2018. године. 
Датум закључења уговора: 15.03.2018. године. 
Основни подаци о Извршиоцу: носилац посла: „Racom 92“ доо Београд, Пилота 
Михаила Петровића 79а, ПИБ: 100168833, матични број: 06300588; учесник у 
заједничкој понуди: „Sani Eco Vita“ доо Лазаревац, Светог Димитрија 20/24, ПИБ: 
105500883, матични број: 20398825 
Период важења уговора: 12 месеци. . 
Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 
Комисија за јавне набавке 

 


