
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text5: -  Предмет јавне набавке је набавка услуга - Пренос седница Скупштине општине Бор на телевизији и радију, за уговорени период од годину дана у преговарачком  поступаку јавне набавке услуга са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1) тачка 1. ЗЈН.-  Назив и ознака из општег речника набавке: 9200000 –  услуге радија и телевизије-  Редни број јавне набавке:  ЈН СО  1- У /2018 - Првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора дефинисани конкурсном  документацијом претходно спроведеног отвореног поступка предметне набавке - Пренос седница Скупштине општине Бор на телевизији и радију, за уговорени период од годину дана - редни број јавне набавке - ЈН  СО 1- У /2018 (објављено на Порталу јавних набавки дана 12.03.2018.) остају непромењени.
	Text6:             Уговорена јединична цена је цена услуге по сату ТВ преноса седница и  износи 264.000,00 динара без ПДВ-а  и 316.800,00 динара са ПДВ-ом, а цена услуге по сату  радио преноса седница износи 26.400,00  динара без ПДВ-а и  31.680,00 динара.            Јединичне цене  из претходног става су фиксне до истека уговореног периода и обухватају све трошкове које Пружалац услуга има приликом извршења предметних услуга.            Укупна вредност понуде  износи 5.808.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 6.969.600,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.                                     Вредност из претходног става обухвата пружање услуге  директног телевизијског  и радио преноса свих редовних, ванредних и свечаних седница Скупштине општине Бор (дата за број оквирно планираних  20 сати трајања седница), с тим да Наручилац задржава право да не реализује вредност из става 3.овог уговора у потпуности, у случају потребе за одржавањем мањег броја сати трајања седница скупштине за уговорени период.  
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	Text19: Уговор се закључује на одређено време, за период од 12 месеци од дана закључења уговора, a ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених заступника уговорних страна.


