ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@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 III - МРЕЖНА ОПРЕМА
ОРН-32420000 мрежна опрема

Уговорена вредност:

Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opreme (u daljem tekstu: oprema) za partiju broj 3 MREŽNA OPREMA za
potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, prema konkursnoj dokumentaciji Naručioca br. 009/19 od juna 2019.godine i
prihvaćenoj ponudi Isporučioca br. 367 od 28.06.2019.godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora, u iznosu od 1.637.068,90
dinara bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno 1.964.482,68 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.829.073,00

- Најнижа

1.637.068,90

- Највиша

1.829.073,00

- Најнижа

1.637.068,90

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 108.07.2019.

Датум закључења уговора:

18.07.2019

Основни подаци о добављачу:
RECIT DOO, sa sedištem u Beogradu, ulica i broj: Španskih boraca 24b VP 5, PIB:106905625,
Matični broj: 20703539, Broj računa: 160-348001-84, Naziv banke: BANKA INTESA,
Telefon:011/3120-136, koga zastupa Dušan Vojinović

Период важења уговора:

Ovaj ugovor se zaključuje za period do okončanja isporuke opreme, u skladu sa ugovorenim rokovima ili utroškom raspoloživih sredstava.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana ima pravo da jednostrano otkaže ugovor, u svako doba i bez otkaznog roka,
ako druga ugovorna strana ne izvršava obaveze na ugovoreni način i u ugovorenim rokovima, o čemu, u pisanoj formi, obaveštava
drugu ugovornu stranu.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor raskida u sledećim slučajevima:
‐ ako Isporučilac ne isporuči opremu po kvalitetu, količini, ceni i u roku kako je predviđeno ugovorom, u kom slučaju će biti naplaćena menica na ime naknade troškova Naručioca, a sva isporučena
oprema biće vraćena Isporučiocu;
‐ ako Naručilac ne izmiri svoje obaveze shodno ugovoru, u kom slučaju će Isporučilac biti obeštećen tako da će se za neblagovremenu uplatu obračunati kamata u iznosu rasta cena na malo na
mesečnom nivou;
‐ ukoliko se usled nepredviđenih okolnosti, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora (većih poremećaja na tržištu i slično), ne može ostvariti svrha Ugovora, i
‐ sporazumom ugovornih strana.

Остале информације:
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kojima je regulisana
predmetna materija.

