Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs
На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
објављује се:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије»
Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282
Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће
Предмет јавне набавке: услуга – ПАРТИЈА 1: Периодична испитивања услова
радне околине – Периодична испитивања услова радне околине; прописани
лекарски прегледи запослених по оцени службе медицине рада; оспособљавање
запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију запослених у случају
опасности и обавезни офтамолошки преглед у складу са Правилником о
превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са
екраном (85147000 Здравствене услуге у предузећима)
Уговорена вредност: Уговорену цену чине услуге периодичног испитивања
услова радне околине, по јединичним ценама из прихваћене понуде:
Зимско и летње испитивање
услова радне околине (претходна,
периодична и ванредна)
Редни
број
1
2

3
4
5

Цена по мерном
месту без ПДВ-а

Цена по мерном
месту са ПДВ-ом

1.300,00

1.560,00

1.900,00

2.280,00

1.600,00

1.920,00

800,00

960,00

15.000,00

18.000,00

Назив услуге
Испитивање микроклиме
(по мерном месту)
Испитивање хемијске штетности
(гасови, паре, димови и прашине)
по мерном месту
Испитивање физичке штетности
(бука, вибрације и штетна
зрачења по мерном месту)
Испитивање осветљености
(по мерном месту)
Лабораторијско испитивање воде
за пиће
(по мерном месту)

Вредност свих извршених услуга са свим трошковима, не може премашити укупан
износ процењене вредности од 3.750.000,00.динара без пореза на додату вредност,
јер у супротном уговор престаје да важи
Критеријум за доделу уговора:
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижи понуђени укупан
збир јединичних цена без ПДВ-а“
Број примљених понуда:
Благовремено до дана 02. априла 2018. године примљенa je понудa од једног
понуђача
Највиша и најнижа понуђена цена:
Понуда понуђача «ANAHEM» d.o.o. Београд, је једина прибављена понуда са
укупном понуђеном ценом у износу до 3.750.000,00 динара без пореза на додату
вредност, односно 4.500.000,00 динара са порезом на додату вредност
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Понуда понуђача «ANAHEM» d.o.o. Београд, је једина прибављена, прихватљива
понуда са укупном понуђеном ценом у износу до 3.750.000,00 динара без пореза на
додату вредност, односно 4.500.000,00 динара са порезом на додату вредност
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Понуђач нема Подизвођача
Датум доношења одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора је донета дана 20. априла 2018. године
Датум закључења уговора:
Уговор је закључен дана 14.05.2018. године
Основни подаци о добављачу:
«ANAHEM» d.o.o. Београд, Улица Моцартова број 10, матични број 17615980,
ПИБ 103604091, број рачуна 205-81605-04 код «КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ АД
Београд, телефон 011/3422-800, који заступа директор Латинка Славковић
Бешковски
Период важења уговора:
Годину дана почев од дана писменог захтева Наручиоца да су стекли услови за
пружање услуге

