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 2: набавка ауто гума и акумулатора
за потребе штаба за ванредне ситуације општине Пријепоље, износи
128.980,оо динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно
154.776,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

2

Број примљених понуда:

- Највиша

130.606,67

- Најнижа

128.980,оо

- Највиша

130.606,67

- Најнижа

128.980,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:

12.12.2014. године

Основни подаци о добављачу:
РЗТП ''CONING'' Нововарошка бб, 31300 Пријепоље, матични број 50174328, ПИБ 100815232

Период важења уговора:

Рок за испоруку ауто гума и акумулатора понуђач-продавац ће извршити у року од 3(три) дана по наруџбини од
стране овлашћеног представника наручиоца. Цену за испоручена добра наручилац је дужан да уплати на рачун
понуђача-продавца у року предвиђеном чл. 4. ст. 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама. Извршењем обавеза уговорних страна, уговор престаје да важи.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

