ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

JKP NAISSUS NIS

Адреса наручиоца:

Kneginje Ljubice 1/1, 18000 Nis

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:

Разна канцеларијска опрема и потребштине, ОРН: 30190000 - разна канцеларијска опрема и
потребштине

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

9.942.912,00

2

Број примљених понуда:

- Највиша

10.137.004,40

- Најнижа

9.942.912,00

- Највиша

9.942.912,00

- Најнижа

9.942.912,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.06.2017.

Датум закључења уговора:

27.06.2017.

Основни подаци о добављачу:
Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
„Атлантис“ д.о.о. са седиштем у Нишу, Расинска 6
Матични број предузећа: 06257321
ПИБ : 100618810

Период важења уговора:

до 30.04.2019

Околности које представљају основ за измену уговора:
Цена је фиксна и не може се мењати осим у случају пораста индекса цена сировина на мало изнад 5%, по подацима које објављује Републички завод за статистику или у случају поремећаја на тржишту и настанка
околности које утичу на пословање продавца, а које уговарачи нису могли предвидети у моменту закључења уговора (пораст цене предметних добара за минимум 5% може се сматрати разлогом за промену цене из
уговора).
У случају подношења захтева за премену цене, продавац мора да приложи адекватан доказ који оправдава поднет захтев.
О писменим захтеву за промену цена, одлучиваће комисија ЈКП „Naissus“ Ниш.
У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, прималац услуга 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 10.000.000,00 динара.

Остале информације:

