ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" 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:

Материјал за одржавање електро опреме, за партију 1.1.36.6 Електринске компоненте и
истали електро материјал
ОРН - 31600000 - Електрична опрема и апарати

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

63.637,00 динара без ПДВ-а, односно 76.364,40 са ПДВ

/

Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

/

- Највиша

/

- Најнижа

/

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: /

Датум закључења уговора:

30.01.2019.

Основни подаци о добављачу:
„Елмакс“ д.о.о. Ниш, са седиштем у ул. Сомборска 50, 18000 Ниш, матични број 06956521,
ПИБ 100335334

Период важења уговора:

Уговор важи до извршења уговорених обавеза, односно
до утрошка средстава дефинисаних у члану 2. Уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене
морају бити сачињене у писаној форми.
Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану
форму и сагласност уговорних страна.
Остале информације:
Вредност оквирног споразума: 250.000,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Уговор 36956/8-1-6 од 30.01.2019. је закључен без поновног отварања конкуренције, на
основу оквирног споразума број 36956/8-6 од 13.11.2018. године, који је закључен са једним
добављачем на период од годину дана

