ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Филозофски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Улица Ћирила и Методија број 2.

Интернет страница наручиоца:

http://www.filfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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 мале вредности су добра – набавка књига за библиотеку
Филозофског факултета у Нишу, ЈНМВ број Д03-2017.
Ознака и назив из општег речника набавке: 22113000 – књиге за библиотеку
Обавештење о закљученом уговору се односи на Партију бр. 1 - стране књиге.

Уговорена вредност:

До износа процењене вредности од 600.000,00 динара (без
ПДВ-а), односно 720.000,00 динара (са ПДВ-ом).

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за стручну оцену понуда и доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

2 (две)

Број примљених понуда:

- Највиша

173.885,59 динара

- Најнижа

137.911,02 динара

- Највиша

173.885,59 динара

- Најнижа

137.911,02 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.12.2017. године

Датум закључења уговора:

21.12.2017. године

Основни подаци о добављачу:
DATA STATUS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ulica Milutina Milankovića br. 1 / lokal 45, PIB:
101012095, MB: 17086243.

Период важења уговора:

Годину дана.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Измене и допуне Уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност
уговорних страна.

Остале информације:
Извршење уговора о јавној набавци вршиће се максимално до износа средстава који је одређен за ове намене.
Утрошком средстава предвиђених за ове намене уговор престаје да важи и пре истека рока из претходног става.
За све што није предвиђено Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим
односима и других важећих законских прописа и подзаконских аката.
НАПОМЕНА: ПОТПИСАНИ УГОВОР ЈЕ (ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА) ДОСТАВЉЕН НАРУЧИОЦУ ДАНА 29.12.2017. године.

