ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Адреса наручиоца:

Трг краља Александра 11, Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.prafak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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 је набавка услуге штампања за 2017. годину.
Ознака из општег речника набавке је 79810000 - услуге штампања.

Уговорена вредност:

950.000,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцену понуда у поступку предметне јавне набавке је "економски најповољнија
понуда".
Елементи критеријума за оцену понуда су:
1. цена штампања по табаку за тираж од 100 комада - 60 пондера,
2. цена штампања по табаку за тираж од 200 комада - 30 пондера и
3. цена штампања по табаку за тираж од 400 комада - 10 пондера.

6 (шест).

Број примљених понуда:

- Највиша

166,00 динара без ПДВ-а (укупна јединична цена).

- Најнижа

73,00 динара без ПДВ-а (укпна јединична цена).

- Највиша

166,00 динара без ПДВ-а (укупна јединична цена).

- Најнижа

73,00 динара без ПДВ-а (укпна јединична цена).

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

У предметној јавној набавци не постоји део или вредност уговора који ће се извршити преко
подизвођача, пошто је изабрани понуђач понуду поднео самостално.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.03.2017. године.

Датум закључења уговора:

28.03.2017. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив: "СВЕН" Д.О.О.,
Адреса: Стојана Новаковића 10, Ниш,
Матични број: 06872212,
ПИБ: 101531673.

Период важења уговора:

12 месеци од дана закључења.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Не постоје околности услед којих може доћи до промене уговорених услова.

Остале информације:
Наручилац задржава право да, без спровођења поступка јавне набавке, повећа обим
предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од
укупно уговорене вредности у износу од 950.000,00 динара без ПДВ-а.

