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:

Лабораторијска опрема за потребе Електронског факултета у Нишу
ОРН - 38000000-лабораторијска опрема

Уговорена вредност:

Уговор се закључује за купопродају робе из члана 1. овог Уговора. Укупно уговорена цена за
предметна добра 1.105.698,00 динара без ПДВ, односно 1.326.837,60 динара са ПДВ. Исправно
достављени рачун Понуђача, представља основ за плаћање уговорне цене. Плаћање ће се вршити,
након испоруке, по испостављеним фактурама, до укупног износа утврђеног у ставу 2. овог члана.

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.105.698,00

- Најнижа

1.105.698,00

- Највиша

1.105.698,00

- Најнижа

1.105.698,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.06.2018.г

Датум закључења уговора:

20.06.2018.г.

Основни подаци о добављачу:
UNO-LUX NS D.O.O., улица Генерала Милутина Влајића 36, 11147 Београд ,
кога заступа Ана Миловановић тексту: (Пружалац услуге), матични број
175665447, порески идентификациони број 103450053.

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:

Свака уговорна страна може отказати овај уговор са отказним роком од 15 дана од дана
достављања писменог обавештења о отказу, на начин одређен законом којим се уређују
облигациони односи.На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима, као и других позитивноправних прописа Републике
Србије.
Остале информације:

