ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Орган града Бора (Градоначелник града Бора)

Адреса наручиоца:

Моше пијаде бр.3, Бор

Интернет страница наручиоца:

www.opstinabor.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Репрезентација (угоститељске услуге и услуге смештаја гостију) у складу са исказаним потребама
дате спецификације од стране протокола за уговорени период од годину дана, подељено у две партије:
- партија 1) Репрезентација (угоститељске услуге)
- партија 2) Смештај гостију
Редни број јавне набавке – ЈН ГГ 2-У /2019
Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН):
- партија 1) 55300000-услуге ресторана и услуге послуживања храном
- партија 2) 55100000- хотелске услуге
ОБАВЕШТЕЊЕ СЕ ДАЈЕ ЗА ПАРТИЈУ 1)

Уговорена вредност:

Коначна вредност уговора утврдиће се обрачуном пружених услуга и не може бити већа од
планираних финансијких средства за реализацију предметне набавке за партију 1)
Репрезентација (угоститељске услуге) - износ од 1.019.444 динара без обрачунатог пдв-а и
износ од 1.223.333 динара са обрачунатим пдв-ом, обзиром да се ради о набавци услуга, чији
је обим немогуће прецизно утврдити на годишњем нивоу. Реализација уговора биће на основу
насталих стварних потреба Наручиоца за врстом и количином услуга за време важења уговора.

Критеријум за доделу уговора:

- најниже понуђена цена
Укупна понуђена цена представља збир јединичних цена без пдв-а и са пдв-ом .
Дакле, укупна понуђена цена не представља вредност уговора, већ служи као основ за
упоређивање понуда по критеријуму - најнижа понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

36.208,37 без пдв-а

- Најнижа

36.208,37 без пдв-а

- Највиша

36.208,37 без пдв-а

- Најнижа

36.208,37 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 - 228/ 2019-II-01
Бор, 26.03.2019.године
Датум закључења уговора:

Број : 404 - 262/ 2019-II-01
Бор, 04.04.2019.године

Основни подаци о добављачу:
SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO BOR, OGRANAK UGOSTITELJSKI OBJEKAT ZA SMEŠTAJ, ISHRANU I
PIĆE, KLUB RTB BOR,BRESTOVAČKA BANJA BB, Бор ул. Ђ.Вајферта бр.29, ПИБ: 100570195,
Матични број: 07130562

Период важења уговора:

уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених
лица обе уговорене стране и закључује се на период од годину дана.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
ОБАВЕШТЕЊЕ СЕ ДАЈЕ ЗА ПАРТИЈУ 1)

