ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

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:

Канцеларијски намештај по мери
ОРН - 39130000

Уговорена вредност:
Цена услуге из члана 1. овог уговора, износи 335.620,00 динара без ПДВ-а , односно,
402.744,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Уговорне стране сагласно изјављују да је цена добара
које су предмет овог Уговора по спецификацији фиксне и оне се не могу мењати до кона
чне реализације уговора

Критеријум за доделу уговора:

Најниже понуђена цена

8

Број примљених понуда:

- Највиша

1.087.990,00

- Најнижа

335.620,00

- Највиша

8736.000

- Најнижа

335.620,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.05.2016

Датум закључења уговора:

14.06.2016

Основни подаци о добављачу:
„ТЕММА ТРАДЕ ДОО”ПЕТРОВАРАДИН,
Прерадовићева број 32
ПИБ 100713893
МБ 08436169
Број рачуна: 170-14493-88. Назив банке: УНИЦРЕДИТ БАНК СРБИЈЕ АД БЕОГРАД
коју заступа Радован Ерцег

Период важења уговора:

Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза.

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:
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писани споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.

