ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ОШ „Бора Станковић“, ОШ „Бранислав Нушић“, Предшколска
установа „Наше дете“ и Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

с. Тибужде, с. Ратаје, ул. Цара Душана бр. 22, ул. Краља
Милана бр. 1

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:

Предмет јавне набавке је добро- огревно буково дрво прве класе (из општег речника
набавке: горива на бази дрвета- 09111400)

Уговорена вредност:

1.615.500,00 РСД, без ПДВ-а, односно 1.777.050,00 РСД са
ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Наручилац је, у конкретној јавној набавци, одлучио да за оцењивање понуда, тј. да за
вредновање и упоређивање понуда за целокупну набавку примени критеријум „најнижа
понуђена цена“.
Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом критеријума
„најнижа понуђена цена“ подразумева рангирање понуда само и искључиво на основу тога
колика је укупна понуђена цена за извршење уговора за набавку захтеваног предметног
добра, које задовољава техничке захтеве наручиоца и која садржи све трошкове за испоруку
предметног добра до крајњег корисника- директног и индиректних буџетских корисника,
овде наручилаца

1

Број примљених понуда:

- Највиша

4.500 РСД/ПРМ без ПДВ-а

- Најнижа

4.500 РСД/ПРМ без ПДВ-а

- Највиша

4.500 РСД/ПРМ без ПДВ-а

- Најнижа

4.500 РСД/ПРМ без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуђач је поднео самосталну понуду без учешћа подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.02.2017.

Датум закључења уговора:

22.02.2017.

Основни подаци о добављачу:
Станча Манасић ПР радња за узгој искоришћавање експлоатацију шума и земљане радове
Гарчанин Горњи Стајевац-Трговиште, матични број 62801573, ПИБ 107523847, одговорно
лице Станча Манасић, предузетник

Период важења уговора:

28.02.2018.

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:
Изабрани понуђач је поднео изјаву наручиоцу да се одриче права на подношење захтева за
заштиту права и да се може приступити закључењу уговора са наручиоцем за купопродају
огревног дрвета прве класе, пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, сходно
одредби члана 112. става 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015)

