ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ

Адреса наручиоца:

31300 ПРИЈЕПОЉЕ, САНЏАЧКИХ БРИГАДА БР.2

Интернет страница наручиоца:

www.biblioteka-prijepolje.com

Врста наручиоца:

Култура

Врста предмета:

Добра

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 поступка јавне набавке број ЈНМВ 01/17, представља набавка добара - књиге за
потребе Библиотеке „Вук Караџић“ Пријепоље обликована у 3 (три) партије, и то:
1. Партија 1.: Домаћа и страна књижевност (Стрипови и дечија књига)
2. Партија 2.: Стручна и страна књига
3. Партија 3.: Библиотечка грађа за децу
22113000 – Књиге за библиотеке

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора за партију 1. – Домаћа и страна
књижевност (Стрипови и дечија књига), износи 216.776,70
динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно
238.454,37 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде и додела уговора ће се извршити применом критеријума
„Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,
као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок
испоруке добара.
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Број примљених понуда:

- Највиша

227.286,36 динара без ПДВ-а

- Најнижа

216.776,70 динара без ПДВ-а

- Највиша

227.286,36 динара без ПДВ-а

- Најнижа

216.776,70 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.04.2017. године

Датум закључења уговора:

24.04.2017. године

Основни подаци о добављачу:
МАКАРТ Д.О.О., Милутина Миланковића 150, Нови Београд, матични број: 20337524, ПИБ:
SR105184104.

Период важења уговора:

Рок испоруке је 10 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања је 15
дана од дана испостављања фактуре. Извршењем уговорних обавеза,
уговор престаје да важи.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

