ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Буџетски фонд за заштиту животне средине
Градске управе Бор

Адреса наручиоца:

Моше пијаде бр.3, Бор

Интернет страница наручиоца:

www.bor.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:
Предмет јавне набавке је набавка услуге - Мониторинг вода на територији града Бора у складу са
условима датих техничким спецификацијом
- редни број јавне набавке - ЈН ФЗЖС 2-У/2019
- ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН): 71610000 - услуге испитивања и анализе састава и
чистоће.
Уговорни период вршења услуге је 12 месеци од дана закључења уговора.
Опис предмета јавне набавке - детаљно дато у спецификацији предметне набавке.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најниже понуђена цена

У укупном износу: за уговорени период од 12 месеци износи
447.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и
536.400,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

5 понудa

Број примљених понуда:

- Највиша

582.000,00 динара без пдв-а

- Најнижа

447.000,00 динара без пдв-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша

582.000,00 динара без пдв-а

- Најнижа

447.000,00 динара без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: Број : 404- 231/III-01-2019
Датум, 28.03.2019.год.
Датум закључења уговора:

Број : 404 - 302/2019 -III-01
Датум, 17. 04.2019.год.

Основни подаци о добављачу:
ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ а.д.НОВИ САД, ул.Марка Миљанова 9 и 9А, Нови Сад,
ПИБ: 101708085, Матични број: 08112517,

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- период од 12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

