ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Адреса наручиоца:

OШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ „Бранислав Нушић“ , ОШ „Светозар Марковић“, ОШ
„20. Октобар“, ОШ „1. Мај“, ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Краљ Петар Први Ослободилац“, ОШ „Доситеј Обрадовић“,
ОШ „Бора Станковић“, ОШ „Предраг Девеџић“, Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Предшколска установа
„Наше дете“, Основна школа за образовање одраслих, Градска управа града Врања, Центар за социјални рад

ул. Косовска бб, Врање, ул. Јужноморавска бр. 9, Врање, с. Ратаје, ул. Француска бб, Врање, с. Власе, с.
Вртогош, ул. Пионирска бр. 5, Врање, с. Корбевац, Ул. Омладинска бр. 20, Врање, С. Тибужде, ул. Краља
Петра Првог Ослободиоца, Врањска Бања, ул. Боре Станковића бр. 10, Врање, ул. Цара Душана бр. 22,
Врање, ул. Кнеза Милоша бр. 26, Врање, ул. Краља Милана бр. 1, Врање, ул. Задарска бр. 2, Врање

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

Јавна набавка добра- огревно буково дрво прве класе (из општег речника набавке: горива на
бази дрвета- 09111400).

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора је 2.886.474,24 РСД, без
обрачунатог ПДВ-а, односно 3.175.121,66 РСД са
обрачунатим ПДВ-ом, за целокупну набавку

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора по појединачним партијама и за целокупну набавку је најнижа
понуђена цена

1

Број примљених понуда:

- Највиша

3.469,32 РСД/ПРМ

- Најнижа

3.469,32 РСД/ПРМ

- Највиша

3.469,32 РСД/ПРМ

- Најнижа

3.469,32 РСД/ПРМ

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуда је сасмостална, без учешћа подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.09.2014.

Датум закључења уговора:

03.10.2014.

Основни подаци о добављачу:
ЈП "Србијашуме" Шумско газдинство Врање, ПИБ 100002820, матични број 07754183,
одговорно лице мр Звонимир Цветковић, директор дела предузећа Шумско газдинство
"Врање"

Период важења уговора:

Са роком његовог извршења, тј. испоруке 832
ПРМ огревног дрвета.

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:
Уговор је закључен између добављача и сваког појединачног наручиоца у заједничкој
набавци, у поступку јавне набавке који је спроведен сходно одредби члана 50 ЗЈН.

