ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска управа града Бора

Адреса наручиоца:

Моше пијаде бр.3, Бор

Интернет страница наручиоца:

www.opstinabor.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:

- набавка добра - Набавка штампаних карата и пратећих образаца за уговорени линијски
аутобуски превоз (градски и приградски) на територији града Бора у складу са техничком
спецификацијом потреба за период до краја текуће године - редни број јавне набавке - ЈН ОУ
4 -Д /2018 - Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН) : 22458000 - материјал штампан
по наруџбини

Уговорена вредност:

833.330,00 динара без пдв-а и 999.996,00 динара са пдвом.

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде је „најниже понуђена цена“

4 (ЧЕТИРИ) ПОНУДЕ

Број примљених понуда:

- Највиша

833.330,00 динара без пдв-а

- Најнижа

541.550,00 динара без пдв-а

- Највиша

833.330,00 динара без пдв-а

- Најнижа

833.330,00 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: Број: 404- 651/2018-III-01
Бор, 06.09.2018.године
Датум закључења уговора:

Број: 404- 756/2018-III-01
Бор, 02.10.2018.године

Основни подаци о добављачу:
D.O.O.“GRAFOMED-TRADE“, В.Југославије 18, Бор,
ПИБ: 100626220, Матични број: 06460186

Период важења уговора:

уговор ступа на снагу и производи правно дејство моментом обостраног
потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и важи до
краја текуће године, односно коначног извршења обавеза обе уговорне стране.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕПОХА Д.О.О, Бакионица бб, Пожега благовремено је поднео Захтев за заштиту права у
предметном поступку, којим се оспорава Одлука о додели уговора. Наручилац - Градска управа града Бора
донео је ЗАКЉУЧАК бр. 404-679/2018-III-01 од 18.09.2018.год. којим се ОДБАЦУЈЕ захтев за заштиту права
подносиоца: ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕПОХА Д.О.О као НЕПОТПУН, у складу са чланом 151. став 2. ЗЈН-а .
Обзиром да против овог Закључка, подносилац захтева није у року од три дана од дана пријема истог поднео
жалбу (копију) Наручиоцу, стекли су се услови за закључење уговора о јавној набавци у складу са Одлуком о
додели уговора

