ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска управа Бор

Адреса наручиоца:

Бор, Ул. Моше Пијаде бр. 3

Интернет страница наручиоца:

www.bor.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

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 су радови на замени спољне столарије на објекту ОШ "3. октобар" у
Бору, а према датом Предмеру потребних радова и скица (шеме) описано и дато у делу –
Техничка спецификација
- редни број јавне набавке - ЈН ГУ 42-Р/2019
- ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН): 45420000 – радови на уградњи
столарије.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

10.999.880,00 динара без пдв-а
13.199.856,00 динара са пдв-ом

3

Број примљених понуда:

- Највиша

11.383.650,00 динара без пдв-а,
13.660.380,00 динара са пдв-ом

- Најнижа

10.999.880,00 динара без пдв-а,
13.199.856,00 динара са пдв-ом

- Највиша

11.383.650,00 динара без пдв-а,
13.660.380,00 динара са пдв-ом

- Најнижа

10.999.880,00 динара без пдв-а,
13.199.856,00 динара са пдв-ом

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: Број: 404-216/2019-III-01 од 22.03.2019.

Датум закључења уговора:

Број: 404-473/2019-III-01 од 28.06.2019.

Основни подаци о добављачу:
АЛБО ДОО БОР
са седиштем у Бору, Петра Кочића бб,
ПИБ: 102654396, Матични број: 17472712

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:
Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр.
4-00-323/2019 од 07.06.2019. које је Наручилац примио дана 27.06.2019. године.
Предметним Решењем одбија се захтев за заштиту права подносиоца захтева.

