
Обавештење о закљученом уговору 15/2015-10/1

Назив наручиоца: ЈКП “Водовод  Ваљево”               
Адреса наручиоца: Вука Караџића 26, Ваљево
Интернет страница наручиоца: www. vodovodva.co.rs          
Врста наручиоца: јавно предузеће-локална самоуправа

 Опис предмета –  Kанцеларијски материјал, Партија бр. 1:  Канцеларијски прибор

 Назив и ознака из ОРН: Канцеларијски материјал - 30192000

 Уговорена вредност: 900.000,00 динара без ПДВ-а; 1.080.000,00 динара са ПДВ-ом.

Збир јединичних цена: за ставке од 1 до 8 - 361,05  динара без ПДВ-а

за ставке од 9 до 106 - 9.295,26  динара без ПДВ-а

Рок испоруке: 1 час

 Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда.

Како  се  ради  о  добрима  чији  обим није  могуће  прецизно  утврдити  на  годишњем нивоу,
уговор  је  закључен  на  процењену  вредност  за  партију  бр.  1  ове  јавне  набавке,  а  збир
јединичних  цена  из  понуде  за  ставке  од  1  до  8,  за  ставке  од  9  до  106  и  рок  испоруке
представљају основ за вредновање понуда применом критеријума „економски најповољнија
понуда“.

 Број примљених понуда:  3 (три)

 Понуђене цене: 

Понуђене 
цене

за ставке од 1 до 8 за ставке од 9 до 106 рок испоруке бр. пондера

361,05 9.295,26 1 95,75

352,09 8.440,60 24 90,42

391,50 11.508,20 24 76,38

Понуђене 
цене код 
прихватљи
вих понуда

за ставке од 1 до 8 за ставке од 9 до 106 рок испоруке бр. пондера

361,05 9.295,26 1 95,75

352,09 8.440,60 24 90,42

391,50 11.508,20 24 76,38

 Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.01.2016. год.

 Датум закључења  уговора: 29.01.2016. год.

Закључени уговор почиње да важи од 19.02.2016. године.

 Основни подаци о добављачу:
"Подгорина - Тима" доо, Ваљево, 
Седиште:   Ваљево
Адреса:  др Пантића бр. 73
ПИБ:    100072541

http://www.vodovodva.co.rs/


 Матични број:    07617658
Овлашћено лице:    Милка Тимотић

 Период важења уговора: 12 месеци  рачунајући од  19.02.2016. године, односно  до
испуњења уговорених обавеза.

 Околности које представљају основ за измену уговора - Промена јединичних цена
канцеларијског  материјала,  на  територији  Републике  Србије  за  више  од  10%,
(канцеларијси  материјал  поменут  у  спецификацији)   од  стране
Произвођача/Дистрибутера у односу на  цене  канцеларијског материјала наведене у
Понуди.

 Остале информације: / 


