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: набавка добара – набавка материјала за потребе штаба за ванредне
ситуације општине Пријепоље по партијама: партија 1: набавка напртњача за гашење
пожара водом и партија 2: набавка ауто гума и акумулатора.
Шифра из општег речника (ОРН): 35110000-ватрогасна опрема, опрема за спашавање и
сигурносна опрема 35111000 - ватрогасна опрема 34351100 – Гуме за аутомобиле, 31400000
- Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора за партију 1: набавка напртњача за гашење
пожара водом за потребе штаба за ванредне ситуације општине
Пријепоље, износи 194.200,оо динара без урачунатог пореза на додату
вредност, односно 233.040,оо динара са урачунатим порезом на додату
вредност.

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена. У случају постојања две или више понуда са истом понуђеном
ценом предност ће имати понуда са краћим роком испоруке

1

Број примљених понуда:

- Највиша

194.200,оо

- Најнижа

194.200,оо

- Највиша

194.200,оо

- Најнижа

194.200,оо

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.12.2014. године

Датум закључења уговора:

09.12.2014. године

Основни подаци о добављачу:
Добровољно ватрогасно друштво, 36300 Нови Пазар, Улица Миодрага Јовановића бб,
матични број удружења 07302681, ПИБ 102013257.

Период важења уговора:

Добављач се обавезује да уговорена добра испоручи у року од 20 (двадесет) дана од закључења уговора.
Наручилац,
Општина Пријепоље исплаћује Добављачу износ од 233.040,оо динара(двестатридесеттрихиљадеичетрдесетдинара) са ПДВ-ом у року
од 45 дана од дана пријема фактуре а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара , у складу са чланом 3. и 4.
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Службени гласник 119/12) уплатом на текући рачун
број: 205-28890-39 код Комерцијалне банке а.д. Београд, филијала Нови Пазар.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

