ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства 1

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Услуге

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 410-13/16 је јавна набавка услуге штампања и услуге коричења
за потребе наручиоца, општине Пријепоље, обликована у две партије, Партија 1: Јавна
набавка услуге штампања Службеног гласника општине Пријепоље и Партија 2: Јавна
набавка услуге коричења Службеног гласника Републике Србије, Службеног гласника
општине Пријепоље и архивског материјала.
Ознака из оштег речника набавке: 79800000 - Услуге штампања и сродне услуге

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора за партију 2: Јавна набавка услуге коричења
Службеног гласника Републике Србије, Службеног гласника општине
Пријепоље и архивског материјала, износи 35.880,оо динара без
урачунатог пореза на додату вредност, односно 43.056,оо динара са
урачунатим порезом на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора за Партију 2. је најнижа понуђена укупна цена за 120 комада
књига без ПДВ-а.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели
уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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Број примљених понуда:

- Највиша

72.000,оо динара без ПДВ-а

- Најнижа

35.880,оо динара без ПДВ-а

- Највиша

72.000,оо динара без ПДВ-а

- Најнижа

35.880,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: 410-13/2016-10 од 01.06.2016. године

Датум закључења уговора:

410-13/2016-12 од 10.06.2016. године

Основни подаци о добављачу:
Г.К. Д.О.О. ''Графокартон''-Пријепоље, Улица Нововарошка бб, 31300 Пријепоље, матични
број 07376286, ПИБ 100808049.

Период важења уговора:

Уговор се закључује на одређено време, на годину дана почев од дана потписивања
Уговора, односно до утрошка укупног уговореног износа од 43.056,оо динара са пдв-ом, а
најдаље до спровођења поступка јавне набавке ове услуге у буџетској 2017. Години.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

