ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ˁˀʫʪʼʤʯʤʻʤ˃ˁʶʤˌʶʽʸʤ

Адреса наручиоца:

ʦ˄ʶʤˁʽʦʰ˖ʫʦʤʥˀ͘Ϯϭʤ

Интернет страница наручиоца:

www.srednjazanatska.edu.rs

Врста наручиоца:

ʿ̨̬̭̖̯̏̌

Врста предмета:

˄̭̣̱̖̐

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:
Jʻ ʺʦ 1.2.1/17 -ʰˁˈˀʤʻʤ ˄ˋʫʻʰʶʤ - ʿˀʰʿˀʫʺʤ ʰ ʪʰˁ˃ˀʰʥ˄ˉʰʵʤ ˌʶʽʸˁʶʽʧ ʽʥˀʽʶʤ;

ʽʿʰˁ ʿˀʫʪʺʫ˃ʤ: ʿˀʰʿˀʫʺʤ ˀ˄ˋʶʤ ʰ ʪʽˀ˄ˋʶʤ, ʰˁˈˀʤʻʤ ˄ˋʫʻʰʶʤ - ʿˀʰʿˀʫʺʤ ʰ
ʪʰˁ˃ˀʰʥ˄ˉʰʵʤ ˌʶʽʸˁʶʽʧ ʽʥˀʽʶʤ - ʰ ˃ʽ ˄ ʻʤʺʫʻˁʶʰʺ ˃ʫˀʺʽˁʰʺʤ ʽʪ INOX-A
(ʶʰˁʫʸʽʽ˃ʿʽˀʻʽʧ ʿˀʽˈˀʽʺʤ ˋ.4580) ʯʤ ʪʰˁ˃ˀʰʥ˄ˉʰʵ˄ ˈˀʤʻʫ.
ʻʤʦʫʪʫʻʽ ʿʽʪˀʤʯ˄ʺʫʦʤ ʽʥˀʽʶ ʿˀʰʸʤʧʽ˕ʫʻ ˄ʯˀʤˁ˃˄ ʪʫˉʫ ʶʽʵʤ ʿʽˈʤ˕ʤʵ˄ ʿˀʽʪ˄ʮʫʻʰ
ʥʽˀʤʦʤʶ ʰ ˀʫʪʽʦʻ˄ ʻʤˁ˃ʤʦ˄. ʻʤʥʤʦʶʤ ʿˀʫʪʺʫ˃ʻʰˈ ʪʽʥʤˀʤ ʿʽ˃ʿʤʪʤ ʿʽʪ ʿˀʽʺʫ˃
ˈˀʤʻʫ ʻʤ ʺʤʸʽ ʶʽʵʫ ʵʫ ʪʫˇʰʻʰˁʤʻʽ ʯʤʶʽʻʽʺ ʽ ʥʫʯʥʫʪʻʽˁ˃ʰ ˈˀʤʻʫ, ʶʤʽ ˀ˄ʶʽʦʤʼʫ
ˈˀʤʻʽʺ, ʽʪʻʽˁʻʽ ʼʫʻʤ ʿˀʫˀʤʪʤ, ʿˀʰʿˀʫʺʤ, ˁʶʸʤʪʰˌ˃ʫʼʫ, ʻʤ ʺʫˁ˃˄ ʿˀʽʪʤʵʫ ʰʸʰ
ʰˁʿʽˀ˄ʶʫ ʿʽ˃ˀʽˌʤˋ˄, ʪʫʸʤ˃ʻʽˁ˃ʰ ʿˀʰʿˀʫʺʫ ʰ ʿʽˁʸ˄ʮʰʦʤʼʤ ˈˀʤʻʫ, ʰʯʺʫ˕˄
ʽˁ˃ʤʸʰˈ ʰ ˄ ʽʥʵʫʶ˃ʰʺʤ ʶʽʸʫʶ˃ʰʦʻʫ ʰˁˈˀʤʻʫ (ʶʤʻ˃ʰʻʫ, ʥʽʸʻʰˉʫ, ʦˀ˃ʰ˖ʰ, ˌʶʽʸʫ)
ʽˀʻ: 55524000 - ˄ˁʸ˄ʧʫ ʪʽˁ˃ʤʦʹʤʼʤ ʿˀʰʿˀʫʺʹʫʻʰˈ ʽʥˀʽʶʤ ˄ ˌʶʽʸʫ;

Уговорена вредност:

2.097.600,00 ʪʰʻʤˀʤ ʥʫʯ ʿʪʦ-ʤ;

Критеријум за доделу уговора:
ʫʶʽʻʽʺˁʶʰ ʻʤʵʿʽʦʽʹʻʰʵʤ ʿʽʻ˄ʪʤ.

2 - ʪʦʫ;

Број примљених понуда:

- Највиша

5.700.000,00 ʪʰʻʤˀʤ ʥʫʯ ʿʪʦ-ʤ;

- Најнижа

3.900.000,00 ʪʰʻʤˀʤ ʥʫʯ ʿʪʦ-ʤ;

- Највиша

5.700.000,00 ʪʰʻʤˀʤ ʥʫʯ ʿʪʦ-ʤ;

- Најнижа

5.700.000,00 ʪʰʻʤˀʤ ʥʫʯ ʿʪʦ-ʤ;

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.08.2017. ̨̛̦̖̐̔

Датум закључења уговора:

11.01.2018. ̨̛̦̖̐̔

Основни подаци о добављачу:
ˁ˄ˀ "ʶʸ˄ʥ ʺʫ˕˄ʻʤˀʽʪʻʰ ʿˀʫˁ ˉʫʻ˃ʤˀ", ˄ʸʰˉʤ ʵʫʸʰˁʤʦʫ˃ʫ ʻʤˋʰ˖ ʥˀ. 1, 11000 ʥʫʽʧˀʤʪ,
ʺʥ: 20756349; ʿʰʥ: 107210278 ʰ "ʥʻʥ ʶʸ˄ʥ" ʪ.ʽ.ʽ, ˄ʸʰˉʤ ʵʫʸʰˁʤʦʫ˃ʫ ʻʤˋʰ˖ ʥˀ. 1, 11000
ʥʫʽʧˀʤʪ, ʺʥ: 53078583; ʿʰʥ: 101821331, ʶʽʵʫ ʯʤˁ˃˄ʿʤ ʽʪʧʽʦʽˀʻʽ ʸʰˉʫ ʥʸʤʧʽʵʫʦʰ˖ ʥ.

Период важења уговора:

˄̨̨̬̐̏ ̛̙̏̌ ̨̔ ̧̛̬̹̖̏̌̚, ̱ ̛̱̏̔ ̨̨̧̪̯̬̹̖ ̵̨̨̛̱̬̖̦̐̏ ̸̡̨̛̛̣̦̌/̨̛̬̖̦̭̯̏̔
(̨̭̥̌ ̡̨̡̨̛̱̣ ̭̱ ̛̭̯̖ ̵̨̨̦̖̪̦̖̔ ̸̶̨̛̦̬̱̱̌), ̌ ̦̠̱̙̖̌̔ 12 ̶̛̥̖̭̖ ̨̔
̨̥̥̖̦̯̌ ̨̧̛̛̪̯̪̭̏̌̌, ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̔ 11.01.20189. ̨̛̦̖̐̔

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
ʽ̨̏ ̠̖ ̛̬̱̔̐ ̨̨̱̬̐̏ ̨ ̨̠̦̠̌̏ ̶̛̦̌̍̌̏ ̸̡̤̱̖̦̌̚ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̡̨̛̬̦̏̐ ̨̭̪̬̱̥̌̌̚.

