Установа културе ДКЦ Мајдан
Београд,Козјачка бр.3-5
Број: 2019/7
Датум: 25.12.2019. године

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке
Услуге чишћења за потребе ДКЦ Мајдан и Куће краља Петра, ЈН 2019/7

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Установа културе ДКЦ Мајдан, Београд,
Козјачка бр.3-5, www.dkcmajdan.org.rs
Врста наручиоца: Установа културе ДКЦ Мајдан
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке 2019/7 је набавка услуга - Услуге
чишћења за потребе ДКЦ Мајдан и Куће краља Петра, ЈН 2019/7 која обухвата услуге
чишћења:
− објекта Установе културе ДКЦ Мајдан, Београд, ул. Козјачка 3-5, за период до 12
(дванаест) месеци од дана закључења уговора, услуга се пружа сваким радним
даном, у дане викенда, државних и верских празника са три извршиоца;
− објекта Кућа Краља Петра, Београд, ул. Васе Пелагића бр. 40, за период до
12(дванаест) месеци од дана закључења уговора, услуга се пружа пет дана у
недељи са једним извршиоцем,
у свему према Техничкој спецификацији услуга, која чини саставни део Конкурсне
документације.
Назив из општег речника набавке: 90910000 -Услуге чишћења
Уговорена вредност: 2.943.868,68 динара без ПДВ;
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 3 понудe
Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена износи 3.498.000,00 динара
без пдв, а најнижа понуђена цена износи 2.943.868,68 динара без пдв;
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена
износи 3.498.000,00 динара без пдв, а најнижа понуђена цена износи 2.943.868,68
динара без пдв;
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.12.2019. године
Датум закључења уговора: 24.12.2019. године
Основни подаци о добављачу: INTER SAFE BUSINESS D.O.O. BEOGRAD, са седиштем у
Београду, Улица Љутице Богдана бр. 1а, ПИБ 106931777, Матични број 20708417;
Период важења уговора: Уговор се закључује на период до 12 (дванаест) месеци.
Околности које представљају основ за измену уговора: Измене и допуне уговора су
регулисане чланом 19. уговора.

