Наручилац:

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
''Градац'' Чачак

Адреса:
Место:
Број :
Датум:

Цара Лазара број 51.
Чачак
535/2017-ЈН
13.09.2017. године

На основу чл. 55. ст. 1. тч. 8), чл. 57. ст. 1. и чл. 116. ст. 1. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), ЈП ''Градац'' Чачак објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће за урбанистичко и
просторно
планирање,
грађевинско
земљиште и путеве ''ГРАДАЦ'' Чачак

Адреса наручиоца:

Цара Лазара број 51, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца:

www.jpgradaccacak.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа - локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

набавка добара - рачунарска опрема, Ј.Н.М.В. редни број 04/Д-2017
Ознака из општег речника набавке:
30230000 - Рачунарска опрема
Уговорена вредност:

322.400,00 динара без ПДВ-а
386.880,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:
најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:

3 ( три )

Понуђена цена:

- Највиша
- Најнижа

397.130,00 динара без ПДВ-а
322.400,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша
- Најнижа

397.130,00 динара без ПДВ-а
322.400,00 динара без ПДВ-а

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

Датум доношења одлуке о додели уговора:

29.08.2017. године

Датум закључења уговора:

11.09.2017. године

Основни подаци о добављачу:
''ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР'' предузеће за производњу и одржавање рачунарских
система друштво ограничене одговорности, улица Др Ивана Рибара број 146, 11070
Београд - Нови Београд, матични број 17589164, ПИБ број 103605787
Период важења уговора:

Добављач је дужан да наручиоцу испоручи уговорену
количину добара ( испорука добара је франко наручилац пословна зграда наручиоца у улици Цара Лазара број 51 у
Чачку ) у року од 15 календарских дана рачунајући од
дана закључења уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац не дозвољава промену цене,
као ни других битних елемената уговора.

Остале информације:

