
 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

      Венијамина Маринковића 1 

О б ј а в љ у ј е 

следеће: 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА  

у  поступку јавне набавке мале вредности број 7/2017  

 

 

Набавка услуге у области зоологије - хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Ивањица. 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општини Ивањица, Венијамина Маринковића број 1, 32250 

Ивањица, www.ivanjica.rs 

Врста наручиоца: Општинска управа 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуге 

Набавка услуге хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Ивањица, ЈНМВ 7/2017 

Назив и ознака из општег речника набавки: 77400000 – Услуге у области зоологије 

Уговорена вредност: 1.450.000,00 без ПДВ-а, односно 1.740.000,00 динара са ПДВ-ом   

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена   

Број примљених понуда: једна 

Највиша и најнижа понуђена цена: 1.450.000,00 без ПДВ-а, односно 1.740.000,00 динара са ПДВ-ом   

 Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:1.450.000,00 без ПДВ-а, односно 

1.740.000,00 динара са ПДВ-ом   

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: не наступа са подизвођачима   

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.03.2017. године   

Датум закључења уговора: 22.03.2017. године   

Основни подаци о добављачу: Анђелија Стевановић предузетник, РАДЊА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА И 

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ “АВЕНИЈА МБ“ са седиштем у ул.Марка Орешковића бр. 44 у 

Београду 

Период важења уговора и основ за измену: Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана од 

датума потписивања обе уговорне стране, с тим што се важење истог може продужити до окончања поступка 

јавне набавке ове услуге у буџетској 2018. год. Овај уговор престаје да важи истеком времена на који је уговор 

закључен или утрошком средстава уговорене вредности за предметну јавну набавку уколико до тога дође пре 

истека рока од годину дана од датума потписивања обе уговорне стране, о чему Наручилац писаним путем 

обавештава Извршиоца услуга.      


