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:

Набавка добара – канцеларијског намештаја по партијама за потребе наручиоца, општине
Пријепоље(предмет јавне набавке је обликован у 2 (две) партије и то : Партија 1:
Канцеларијски намештај, Партија 2: Метални орман за архиву матичне службе општине
Пријепоље)
Партија бр. 2: Метални орман за архиву матичне службе општине Пријепоље
39132100 - Ормари за архивирање списа

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора за партију 2. износи 488.141,оо
динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно
585.769,20 динара са урачунатим порезом на додату
вредност.

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена без ПДВ-а. У ситуацији када два
или више понуђача понуде исту цену, Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на
тај начин што ће изабрати понуду понуђача која је пристигла раније.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

488.141,оо

- Најнижа

178.000,оо

- Највиша

488.141,оо

- Најнижа

488.141,оо

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.09.2015. године

Датум закључења уговора:

09.10.2015. године

Основни подаци о добављачу:
Д.О.О. ''ЈУС'' , Велика Жупа бб, 31300 Пријепоље, матични број 07383614, ПИБ 100809302

Период важења уговора:

Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправног
рачуна, а све у складу са измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.Испоручилац се
обавезује да испоруку и монтажу предметних добара врши сукцесивно према захтевима Наручиоца, у року
од 30 календарских дана од дана пријема захтева. Извршењем уговорних обавеза уговор престаје да важи.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

