ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП СТЦ Природњачки центар Свилајнац

Адреса наручиоца:

Краља Петра Првог 111
35210 Свилајнац

Интернет страница наручиоца:

http://www.prirodnjackicentar.rs/

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

„Набавка декоративног материјала за потребе нове поставке експоната у објекту
Природњачког центра ‘‘Свилајнац’’“, редни број ЈНМВ 01/2019
Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН):
44111000 – материјал за градњу

Уговорена вредност:

1.418.335,20 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је ''најнижа понуђена цена''

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.418.335,20 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.418.335,20 динара без ПДВ-а

- Највиша

1.418.335,20 динара ез ПДВ-а

- Најнижа

1.418.335,20 динарабез ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.02.2019.године

Датум закључења уговора:

06.02.2019.године

Основни подаци о добављачу:
Декоратива 2017, Хајдук Вељкова бб, Свилајнац

Период важења уговора:

1 година

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим добара која су предмет уговора, ако је то повећање последица
околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима добара не
може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара (члан 115. ст. 1. и 3.
Закона).
Ако вредност повећаног обима добара прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне
набавке.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Остале информације:

