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 (за процењен број сати).: 1.542.000,00 без ПДВ-а .(понуђач није у
систему ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена .
Број примљених понуда: 2 (две).
-

Највиша понуђена јединична цена : 257,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена јединична цена : 257,00динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена за процењену количину: 1.542.000,00 дин. без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена за процењену количину : 1.542.000,00 без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда ( 1понуда):
-

Најнижа понуђена јединична цена : 257,00 динара без ПДВ-а:
Најнижа понуђена цена за процењену количину: 1.542.000,00 без ПДВ-а

Основни подаци о Понуђачу : Извршилац услуга је Група понуђача коју чине:
„ Респект легал „ д.о.о. Београд, ул. Јурија Гагарина,бр.37,матични број: 21226785 , ПИБ:
109702437, број текућег рачуна 275-0010227804010-07, банка: Sosiete Generale и „Систем
ФПС обезбеђење“д.о.о. улица Патријарха Јоаникија 2а Београд ,Пиб: 107542746 ,
мат.бр.20823500.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.11.2016.год.
Датум закључења уговора: 09.11.2016. године
Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и достављања
средства обезбеђења за добро извршење посла, а престаје да важи 08.04.2017.
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Околности које представљају основ за измену уговора:
Остале напомене:
Процењена вредност јавне набавке по преосталим средствима(раскид уговора са
предходним понуђачем из поступка ЈНМВ-април 2016.) је 1.600.000,00 динара без ПДВ-а.
Стварна вредност Уговора биће позната на крају уговорног периода( зависно од
обима пружених услуга ) и не сме прећи износ планираних (преосталих) средстава.
Заводни број Уговора код Наручиоца 01-2034/1 од 09.11.2016.

2/2

