
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: ,,Регионална депонија,, ДОО Суботица 

Адреса наручиоца: Трг Лазара Нешића  бр. 1, Суботица 

Интернет страница наручиоца: www.deponija.rs 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак; 

Број јавне набавке: ЈН 02/19; 

Врста предмета: услуге ; 

Назив (скраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива):  

Услуге физичког обезбеђења регионалног центра за управљање отпадом на адреси 

Биковачки пут бр 280, Биково; 

Ознака предмета набавке (назив и ознака из општег речника набавке): чуварске службе 

79713000; 

Процењена вредност: 5.270.833,33 динара без Пдв-а; 

Уговорена вредност: 5.200.200,00 динара без Пдв-а; 

Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена; 

Број примљених понуда: 1; 

Највиша понуђена цена: 5.200.200,00  динара без Пдв-а; 

Најнижа понуђена цена: 5.200.200,00  динара без Пдв-а; 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 5.200.200,00  динара без Пдв-а; 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 5.200.200,00  динара без Пдв-а; 

Датум доношења одлуке додели уговора: 22.11.2019. године: 

Датум закључења уговора: 02.12.2019. године; 

Основни подаци о добављачу:  
Група понуђача: „Alarm System” ДОО Суботица, Парк Рајхл Ференца број 13, ПИБ: 104104031, 

матични број: 20074361; „Ipon безбедност“ доо Нови Сад, са седиштем у Новом Саду улица 

Светозара Ђоровића број 33, ПИБ: 108726382, матични број: 21055506; „Ipon security event“ доо 

Нови Сад, са седиштем у Новом Саду улица Светозара Ђоровића број 33, ПИБ: 110371191, 

матични број: 21343994. 

Период важења уговора: 6 месеци; 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално 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. Закона, о 

јавним набавкама, сходно одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, уколико се укаже 

потреба за вршење услуга након истека уговореног рока у случају ако није обезбеђено чување 

објеката након истека рока на који је предметни уговор закључен  

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења 

Уговора. 

 

http://www.deponija.rs/

