ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска управа Бор

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:
Предмет јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања јавног позива на основу члана
36.став 1.тачка 2) ЗЈН је набавка набавка стручне литературе за редовне потребе и усавршавање запослених
за 2019. годину разврстано у четри партије и то: Партија 1) стручна литература која се састоји од три часописа
и то: Билтен буџетско рачуноводство,Правни саветник и Подседник за директора, Партија 2) стручна
литература - „Саветник“ часопис за буџетски систем Партија 3) стручна литература – часопис „Савремена
пракса - Школа“, Партија 4) електронско издање - електронска правна база података „ Paragraf Lex“
- редни број јавне набавке – ЈН ГУ 3-Д/2019
- назив и ознака из општег речника набавке: 22212000 – периодичне публикације

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

"Најниже понуђена цена~

За Партију 1) годишње претплате стручне литературе у
укупoм износу од 114.545,45 дин/без ПДВ-а и 126.000,00
дин/са ПДВ-ом.

једна понудa

Број примљених понуда:

- Највиша

114.545,45 динара без пдв-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

114.545,45 динара без пдв-а

- Највиша

114.545,45 динара без пдв-а

- Најнижа

114.545,45 инара без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: Број : 404- 147/ III-01-2019
Датум, 07.03.2019.год.
Датум закључења уговора:

Број : 404- 214 /2019 -III-01
Датум, 21. 03.2019год.

Основни подаци о добављачу:
Предузеће „Образовни информатор“ ДОО Београд- Београд, ул. Цара Лазара бр. 5-7 , ПИБ:
100037959, матични број: 17196707

Период важења уговора:

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

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

