ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска управа града Шапца

Адреса наручиоца:

15000 Шабац, Ул. Господар Јевремова бр. 6

Интернет страница наручиоца:

www.sabac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Набавка материјала за одржавање јавног освељење на територији града Шапца, по партијама од 1 до 2:
Партија 2. пригушнице, помоћни прибор итд...
Набавка сијалица, пригушница и помоћног материјала (обавезно доставити одговарајуће атесте).
Потребно је испоручити добра са свим карактеристикама, наведеним у
понуди.
Испоручена добра морају бити од реномираних произвођача из дате области:
Philips,Ge,Tungsram, Vosloh Schwabe, Bag Turgi, Elt или еквивалентна, а за партију 1 добра морају бити пореклом из ЕУ
- Добра се испоручују у магацин Наручиоца, који се налази на удаљености око 5 км од центра града, где је седиште наручиоца.
- Укупна цена садржи набавку и испоруку добара, са атестима, у магацин Наручиоца, са свим пратећим трошковима.
- рок испоруке добара:
Партија 2: 20 дана од дана потписивања уговора.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум је најнижа цена.

Партија 2: 788.970,00 динара

1

Број примљених понуда:

- Највиша

788.970,00

- Најнижа

788.970,00

- Највиша

788.970,00

- Најнижа

788.970,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.01.2020.

Датум закључења уговора:

14.02.2020

Основни подаци о добављачу:
Сомборелектро д.о.о. из Сомбора ,
Ул. Ади Ендре бр. 27
ПИБ 100017369, матични број 08286523,
број рачуна 275-10221570191-58,

Период важења уговора:

до испоруке добара

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка јавна
набавке може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора.

Остале информације:
-

