ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Фонд за заштиту животне средине града Врања

Адреса наручиоца:

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:

Јавна набавка добра- теретно возило са специјалном надoградњом за аутосмећар (из општег
речника набавке: возила за одношење смећа- 34144510).

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора је 9.700.000,00 РСД, без
обрачунатог ПДВ-а, односно 11.640.000,00 РСД са
обрачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. Елементи критеријума за
вредновање, упоређивање и оцењивање понуда су:
1. Понуђена цена, до 70 бодова
2. Рок за извршење уговора, до 10 бодова
3. Гарантни рок, до 10 бодова
4. Рок плаћања, до 10 бодова
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Број примљених понуда:

- Највиша

11.324.695,00/комад без обрачунатог ПДВ-а

- Најнижа

9.700.000,00/комад без обрачунатог ПДВ-а

- Највиша

11.324.695,00/комад без обрачунатог ПДВ-а

- Најнижа

9.700.000,00/комад без обрачунатог ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуда је самостална без учешћа подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.09.2014.

Датум закључења уговора:

02.10.2014.

Основни подаци о добављачу:
“Resor Mihajlović company” d.o.o. у Гаџином хану, ПИБ 106325509, матични број 20578033,
одговрно лице Иван Стојановић, директор

Период важења уговора:

Уговор се сматра закљученим даном потписивања, а закључује се са
роком његовог извршења, односно када добављач преда теретно возило
са специјалном надоградњом наручиоцу

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 наручиоца након истека рока за подношење захтева
за заштиту права, у складу са ЗЈН

