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Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста предмета: Набавка канцеларијског материјала - термо ролне, ЈНМВ 08 / 2018

ЈНМВ 08 / 2018, укупне процењене вредности 456.232,00 динара (без ПДВ-а).

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. Закона о јавним
набавкама

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
– 3019200 канцеларијски материјал

Уговор се закључује за: Набавка канцеларијског материјала - термо ролне, ЈНМВ 08 / 2018

Уговорна вредност:
Понуђач Фактор доо Ниш, Шумадијска 44, у укупном износу од 428.100,00 динара без

ПДВ-а, односно 513.720,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2.

Понуђена цена:
- Највиша: 428.100,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 370.590,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 428.100,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 428.100,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 472.  од 22. 05. 2018. године

Датум закључења уговора: 28. 05. 2018. године

1) Основни подаци о добављачу:
Фактор доо, ул. Шумадијска 44, општина Палилула, место Ниш
Матични број: 07870469
ПИБ: 100338980
Бр.тек. рач.: 160-284507-58 код Банке Интеса
Контакт телефон: 018/4513-565, 4513-577

Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи
12 месеци односно до испуњења финансисјке вредности уговора зависно од тога шта пре
наступи.Све измене и допуне овог уговора вршиће се у писаној форми.



Околности које представљају основ за измену уговора: Цене добара дате у образцу понуде су
фиксне и не могу се мењати док траје важност понуде, а након истека овог периода могу се
усклађивати - мењати само уколико је раст или пад цена на мало према подацима Завода за
статистику Републике Србије прешао укупно 5%.
У случају прихватања повећења - смањења цене одређеног производа од стране уговорних
страна, уследиће закључење Анекса уговора.
У случају неприхватања повећања цене одређеног производа од стране Наручиоца, Добављач је у
обавези да писано обавести Наручиоца о томе да ли ће и даље вршити испоруке по уговореној
цени или ће захтевати раскид уговора.

АПОТЕКА НИШ
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