ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Установа за физичку културу СЦ „Чаир“ Ниш
Адреса наручиоца: Ниш, улица IX бригаде бр.10,Ниш
Интернет страница наручиоца: http://www.sccair.rs
Врста наручиоца: Установa – индиректни буџетски корисник
Врста предмета: Услуге
Опис предмета јавне набавке: Јавна набавка мале вредности - услуге - брoj 1.2.1/2016
- Чишћење и одржавање хигијене
Назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из општег речника – 90910000 Услуге чишћења.
Уговорена вредност: 3.504.000,00 без ПДВ-а односно 4.204.800,00 дин.са ПДВ-ом
(процењен број сати).
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена .
Број примљених понуда: 2 (две).
-

Највиша понуђена јединична цена : 250,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена јединична цена : 240,00динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена за пропцењену количину: 3.650.000,00 дин. без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена за процењену количину : 3.504.000,00 без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-

Најнижа понуђена јединична цена : 240,00 динара без ПДВ-а:
Најнижа понуђена цена за процењену количину: 3.504 .000,00 без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о Понуђачу ( Извршилац услуга) : „ Систем ФПС обезбеђење „ доо,
са седиштем у Београду,улица Патријарха Јоаникија 2а ПИБ : 107542764, матични број 20823500, број текућег рачуна: 205 -177442 - 98 - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - Група
понуђача “Систем ФПС обезбеђење” доо Београд ( 97% обим извршења набавке), и
„Систем ФПС“ д.о.о – Београд (3% обим извршења набавке).`
Групу понуђача заступа „ Систем ФПС обезбеђење „ доо, са седиштем у Београду,улица
Патријарха Јоаникија 2а ПИБ : 107542764, матични број - 20823500, број текућег рачуна:
205 -177442 - 98 .
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Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.03.2016.год.
Датум закључења уговора: 08.04.2016. године
Период важења уговора: 1 ( једна) година - Уговор ступа на снагу даном потписивања
и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, а престаје да важи по
обостраном испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним законом.
Околности које представљају основ за измену уговора:
Остале напомене:
Процењена вредност јавне набавке је 3.850.000,00 динара без ПДВ-а. Укупна вредност
Уговора биће позната на крају уговорне године, зависно од обима пружених услуга –
набавка
не сме прећи износ планираних средстава. Заводни број Уговора код
Наручиоца 01-661/2 од 08.04.2016 .
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