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:

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 410-47/2015 је услуга – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ (ПЕЛЕТ И СЕЧКА) И САНАЦИЈЕ ФАСАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА И
БОЛНИЦЕ У ПРИЈЕПОЉУ.
Назив из општег речника набавке: Услуге пројектовања у архитектури;
израда пројеката и нацрта, процена трошкова;
Ознака из општег речника набавке: 71220000, 71242000;
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора износи 1.240.000,оо динара без
урачунатог пореза на додату вредност, односно
1.488.000,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 краћи рок извршења уговорне обавезе. У
случају истог понуђеног рока извршења уговорне обавезе, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
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Број примљених понуда:

- Највиша

4.500.000,оо динара без пдв-а

- Најнижа

1.240.000, оо динара без пдв-а

- Највиша

1.392.000,оо динара без пдв-а

- Најнижа

1.240.000, 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: 01.10.2015. године

Датум закључења уговора:

11.10.2015. године

Основни подаци о добављачу:
„QUIDDITA“ D.O.O. Београд
са седиштем у Београду, Улица Видска 25, ПИБ:104838924, Матични број: 20252146

Период важења уговора:

Рок завршетка израде пројектне документације је 5 месеци од дана увођења
Извршиоца у посао.Плаћање ће се извршити у року од 30(тридесет) дана од дана
пријема исправног рачуна. Извршењем уговорних обавеза уговор престаје да важи.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

