ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Предмет јавне набавке број 410-31/2015(1), је јавна набавка услуге - УСЛУГA ШТАМПАЊА БРОШУРА И
ИЗРАДА ПРОМОТИВНЕ ТАБЛЕ-поновљени поступак.
Уговор о донацији под називом ''Support for women in the rural development'' , grant number:
UNOPS-EP-2015-Grant-036 од 24.03.2015. године, закључен између следећих уговорних страна: United
Nations office for project Sevices(UNOPS) и општине Пријепоље; предвиђа набавке пољопривредне
опреме и услуге израде и штампања промотивног материјала, а према списку набавки број 403-1069/15
од 30.06.2015. године и према буџету пројекта.
- Ознака предметне набавке из Општег речника набавке је 79800000 - Услуге штампања и сродне услуге.

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора износи 54.800,оо динара без
урачунатог пореза на додату вредност, односно 62.270,оо
динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде и додела уговора ће се извршити применом критеријума
„Најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
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Број примљених понуда:

- Највиша

125.000,оо

- Најнижа

54.800,оо

- Највиша

125.000,оо

- Најнижа

54.800,оо

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.09.2015. године

Датум закључења уговора:

30.09.2015. године(заведен уговор код наручиоца)
05.10.2015. године(заведен уговор код понуђача)
12.10.2015. године уговор достављен од стране понуђача наручиоцу

Основни подаци о добављачу:
Издавачко предузеће Епоха д.о.о. са седиштем у Пожеги, Улица Нићифора Максимовића 52,
ПИБ: 101813534, Матични број: 07393687

Период важења уговора:

Уговор за штампање брошура и израде промотивне табле,
закључује се за период од 30 дана од дана закључења уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

