ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Бор

Адреса наручиоца:

Ул.Моше Пијаде бр. 3

Интернет страница наручиоца:

www.opstinabor.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

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 je набавка радова – Инвестиционо одржавање столарије на објекту
ПУ «Бамби»-Обданиште «Бошко Буха» ЈН ФЗЖС 17-Р/2017
Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 45420000 – Радови на уградњи столарије

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

5.597.800,00 динара без ПДВ-а
6.717.360,00 динара са ПДВ-ом
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Број примљених понуда:

- Највиша

5.597.800,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

3.755.022,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

5.597.800,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

3.755.022,00 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:

Датум закључења уговора:

бр. 404-654/2017-III-01 од 28.09.2017.године

бр.404-685/2017-III/01 од 11.10.2017.године

Основни подаци о добављачу:
Основни подаци о извођачу:
DOO „ALBO“
са седиштем у Бору, улица Петра Кочића бб
ПИБ:102654396, Матични број: 17472712

Период важења уговора:

Уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица
обе уговорене стране и закључује се до коначног извршења уговорних
обавеза обе уговорне стране

Околности које представљају основ за измену уговора:

вишкови и мањкови радова

Остале информације:
Остале информације: Понуђач PROIZVODNJA PVC I ALUMINIJUMSKE STOLARIJE, TRGOVINA I PREVOZ „GRASING“ PR., VINARSKA 5A,
BEOGRAD који је Одлуком о додели уговора бр.404-654/2017-III-01 од 28.09.2017.године био изабран као најповољнији, је дана
06.10.2017.године послао е-mailom допис у коме изјављује да одустаје од јавне набавке ЈН ФЗЖС 17-Р/2017, а као разлог наводи да је
имао рачунске грешке у процени посла, чиме доводи у питање извршење јавне набавке. Понуђач је наведени допис послао и поштом,
тако да је исти код наручиоца примљен дана 10.10.2017.године, a заведен код понуђача под бр.27/17 од 06.10.2017.године.
Како је изабрани понуђач одбио да закључи уговор о јавној набавци, то се сходно чл.113, став 3. ЗЈН уговор се додељује
другопласираном понуђачу.

