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:
Јавна набавке мале вредности број 410-08/2016 – набавка добара – канцеларијског материјала по
партијама-предмет јавне набавке је обликован у 4 (четири) партије и то: Партија 1: Папирна галантерија,
Партија 2: Обрасци и блоковска роба, Партија 3: Ситан канцеларијски материјал, Партија 4. Тонери и остали
материјал за рачунаре, за потребе служби општине Пријепоље.
Ознака из општег речника набавки:
Партија 1: Папирна галантерија- ОРН - 30192000 канцеларијски материјал
Партија 2: Обрасци и блоковска роба – ОРН – 22820000 Обрасци
Партија 3: Ситан канцеларијски материјал- ОРН - 30192000 канцеларијски материјал
Партија 4. Тонери и остали материјал за рачунаре - ОРН - 30237000 делови, прибор и материјал за рачунаре

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора за партију 2. - Обрасци и
блоковска роба, износи 74.381,оо динара без урачунатог
пореза на додату вредност, односно 89.257,20 динара са
урачунатим порезом на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

74.381,оо динара без ПДВ-а

- Најнижа

74.381,оо динара без ПДВ-а

- Највиша

74.381,оо динара без ПДВ-а

- Најнижа

74.381,оо динара без 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: 27.06.2016. године

Датум закључења уговора:

05.08.2016. године

Основни подаци о добављачу:
ГК Д.О.О. ''Графокартон'', Улица Шеховића поље бб, 31300 Пријепоље, матични број
07376286, ПИБ 100808049

Период важења уговора:

Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује
се на период до годину дана, односно до истека финансијских средстава предвиђених за ову
партију, односно до истека наведених количина предвиђених овом јавном набавком.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

