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 и уградња реквизита и опреме на школским теренима за спорт
44400000 – разни готови производи и сродни артикли

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

1.994.200,00 динара

2

Број примљених понуда:

- Највиша

3.449.476,00

- Најнижа

1.994.200,00

- Највиша

1.994.200,00

- Најнижа

1.994.200,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.03.2020. године

Датум закључења уговора:

25.03.2020 . године

Основни подаци о добављачу:
EУРО СПОРТ МОДЕРНА Д.О.О. из Лештана, ул. Живка Живковића бр. 23а ПИБ: 107345285,
матични број: 20784636

Период важења уговора:

30 календарских дана од дана закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне
набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а све у складу са
чланом 115 Закона о јавним набавкама.
Остале информације:
На основу члана 50. Закона о јавним набавкама Градска управа града Шапца као наручилац у
овом поступку овлашћује Јавно предузеће Инфраструктура Шабац да у њено име и за њен рачун
спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у том поступку у складу са
Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог
наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме
одређене радње у поступку бр. 404-6-17/20 -03 од 05.03.2020.

