ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће Туристичка организација општине
Жагубица

Адреса наручиоца:

Краља Милана бр.30, 12320 Жагубица

Интернет страница наручиоца:

tozagubica.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Услуге

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:

Предмет јавне набавке су услуге: Штампање публикација.
ОРН - 79820000 - услуге у вези са штампањем.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

370.930,00 динара без ПДВ-а
445.116,00 динара са ПДВ-ом
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Број примљених понуда:

- Највиша

438.700,00 без ПДВ-а

- Најнижа

309.625,00 без ПДВ-а

- Највиша

438.700,00 без ПДВ-а

- Најнижа

370.930,00 без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Изабрани понуђач наступа самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.02.2016. године

Датум закључења уговора:

09.03.2016. године

Основни подаци о добављачу:
СЗР "Ситограф РМ", улица Змај Јовина број 71, 12000 Пожаревац, ПИБ 106350544, матични
број 61474242

Период важења уговора:

До 31.12.2016. године

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим
предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог
уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона,
под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора
из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци,
односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним
параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Остале информације:

