ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Фонд за заштиту животне средине града Врања
Индиректни буџетски корисник

Адреса наручиоца:

ул. Краља Милана бр. 1, 17501 Врање

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:

Набавка добра- типизирани судови за изношење смећа из индивидуалних домаћинстава
запремине 85 литара (из општег речника набавке: за отпад из домаћинства- FC03).

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

829.560,00 РСД без обрачунатог ПДВ-а, односно 995.472,00
са обрачунатим ПДВ-ом

1

Број примљених понуда:

- Највиша

930,00 РСД/комад

- Најнижа

930,00 РСД/комад

- Највиша

930,00 РСД/комад

- Најнижа

930,00 РСД/комад

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Добављач је поднео самосталну понуду, без учешћа подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.11.2014.

Датум закључења уговора:

03.12.2014.

Основни подаци о добављачу:
„MNG Plastik Gogić” doo у Инђији, ПИБ 101612478, матични број 08369623, одговорно лице
Слободан Гогић, генерални директор

Период важења уговора:

Уговор је закључен са роком његовог извршења

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може мењати сходно одредбама ЗЈН, само у делу продужења рока за извршење
уговора у случају више силе и других објективних и доказивих разлога за његово
продужење.
Уговор се мења искључиво закључењем његовог посебног Анекса.
Остале информације:
За конкретну набавку поднета је само једна понуда. По питању транспарентности не може се
урадити ништа додатно, јер се ради о поступку јавне набавке мале вредности, са званичним
објављивањем позива и конкурсне документације у складу са законом и позивањем потенцијалних
понуђача, који по сазнањима наручиоца могу да изврше предмтну јавну набавку; али је наручилац
предузео мере да са понудом средстава обезбеђења за редовност плаћања преузетих обавеза
афирмише конкретну набавку и привуче "здраву конкуренцију" у неком наредном периоду.

