ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:

ПАРТИЈА I– КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ОРН-30192000

Уговорена вредност:

Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора
износи 616.333,00 динара што са обрачунатим порезом на
додату вредност по стопи од 20 % који износи 123.266,60
динара, чини укупно 739.599,60 динара .

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

4

Број примљених понуда:

- Највиша

847.209,00

- Најнижа

616.333,00

- Највиша

751.172,40

- Најнижа

616.333,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.03.2016.г.

Датум закључења уговора:

06.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
ДОБАВЉАЧ: P.D.BROKER D.O.O.,ул. Мајаковског бр.95,место Ниш, МБ:07606575
ПИБ:100615356 Рачун: 160-8222-48 кога заступа директор Миодраг Панчић

Период важења уговора:

Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи
за уговараче по испуњењу њихових уговорних обавеза, односно утрошком
расположивих средстава

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац и добављач су сагласни да свака уговорна страна може да откаже уговор о јавној набавци, ради куповине добара који
су предмет набавке и пре истека рока на који је уговор закључен, под условом да за то постоје оправдани разлози. Разлоге за отказ
уговора дужна је да понуди и образложи уговорна страна која отказује уговор. Уговор се отказује писменим захтевом са
образложењем разлога за отказ. Писмени захтев за отказ уговора доставља се уговрној страни препорученом пошиљком уз
повратницу.Отказни рок не може да буде краћи од 30 дана од дана пријема писменог отказа код уговорне стране којој се уговор
отказује.

Остале информације:

