ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈКП за водовод и канализацију "NAISSUS" Ниш

Адреса наручиоца:

Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.naissus.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:

Резервни делови за путничка, теретна и доставна возила (ЈН број 24780/1-8-56), за партију
1.1.20.3 Резервни делови за доставна возила, ОРН: 34330000 Резервни делови за теретна
возила, доставна возила и аутомобиле.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

400.000,00 динара без ПДВ-а
480.000,00 динара са ПДВ-ом

1

Број примљених понуда:

- Највиша

925.390,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

925.390,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

925.390,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

925.390,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Изабрани понуђач не извршава набавку преко подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.08.2016.

Датум закључења уговора:

08.09.2016.

Основни подаци о добављачу:
"TOURING EUROPA" д.о.о. Ниш, Шуматовачка 32, 18000 Ниш
МБ: 06838448
ПИБ: 100336082

Период важења уговора:

31.03.2017.

Околности које представљају основ за измену уговора:
У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да
се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог
уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана
39. став 1. Закона о јавним набавкама, што ће бити регулисано анексом уговора.

Остале информације:
Уговор закључен на износ процењене вредности партије јавне набавке због немогућности
наручиоца да тачно предвиди потребне резервне делове. Конкурсном документацијом
дефинисано је да техничка спецификација служи за рангирање понуда и да понуде чија
вредност прелази износ процењене вредности партије неће бити одбијене као
неприхватљиве.

