ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Управа Градскa општинa Барајево

Адреса наручиоца:

Светосавска бр.2, 11460 Барајево

Интернет страница наручиоца:

www.barajevo.org.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Услуге

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 услуге – превоза и паковања архивске грађе; ознака из општег речника набавки:
6010000 - услуге друмског превоза;

Уговорена вредност:

574.000,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“. Уколико две или више понуда имaју исту најнижу понуђену укупну цену без ПДВ-а,
наручилац ће уговор доделити понуђачу који је понудио дужи рок плаћања. Уколико две
или више понуда имају једнак рок плаћања, Уговор ће се доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све
те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба
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Број примљених понуда:

- Највиша

710.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

574.000,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

710.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

574.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.12.2018

Датум закључења уговора:

17.12.2018.

Основни подаци о добављачу:
„Corpore Bonafides Co“ д.о.о., ул Колубарски Трг 65, 11550 Лазаревац, МБ: 21429678; ПИБ:
11112595

Период важења уговора:

децембар 2018.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

