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 бр. 410-06/2015(1) су добра – саднице шљиве
03451100-САДНИЦЕ

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора износи 645.000,оо динара без
урачунатог пореза на додату вредност, односно 709.500,оо
динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора:
Одлука о избору најповољније понуде у јавној набавци, донеће се 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.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемената критеријума није могуће изабрати
најповољнијег понуђача, наручилац ће закључити уговор са понуђачем који буде извучен путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку понуђену цену и исти понуђени рок важења
понуде.
Извлачење путем жреба наручилац ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача који имају исту понуђену цену и исти понуђени рок важења понуде 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 о јавној набавци.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

645.000,оо динара без ПДВ-а

- Најнижа

645.000,оо динара без ПДВ-а

- Највиша

645.000,оо динара без ПДВ-а

- Најнижа

645.000,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: брoj 410-06-6/2015(1) од 25.11.2015. године

Датум закључења уговора:

брoj 410-06-7/2015(1) од 04.12.2015. године

Основни подаци о добављачу:
ПРСМИК Расадник Качаревић Верко, Винча-Топола, 34314 Доња Шаторња, матични број
60104000, ПИБ 104363586

Период важења уговора:

Продавац ће предметна добра испоручити на паритету франко фабрика најкасније до 10.12.2015.
године. Наручилац ће извршити плаћање у року не дужем од 45 дана од дана потписивања
записника којим се потврђује квантитет и квалитет испоруке. Извршењем уговорних обавеза,
уговор престаје да важи.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

