ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Државни универзитет у Новом Пазару

Адреса наручиоца:

36 300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

Интернет страница наручиоца:

www.np.ac.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Радови

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:

Број набавке: ЈНМВ-05/14
Опис предмета набавке: Занатско грађевински радови у лабораторији за грађевинарство
Назив и ознака из општег речника набавке:
- Назив: Завршни грађевински радови
- Ознака: 45400000

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Цена без ПДВ-а:
922.970,00
ПДВ - 20%:
184.594,00
Цена са ПДВ-ом: 1.107.564,00

динара
динара
динара

4 понуде

Број примљених понуда:

- Највиша

1.826.600,00 дин, без пореза

- Најнижа

909.500,00 дин, без пореза

- Највиша

1.001.333,60 дин, без пореза

- Најнижа

909.500,00 дин, без пореза

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Најповољнији понуђач ће предметну набавку добара реализовати самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.05.2014 . године

Датум закључења уговора:

06.05.2014. године

Основни подаци о добављачу:
Назив:
"БАУПЛАСТ" доо
Седиште:
Саве Ковачевића 256, 36300 Нови Пазар
Матични број: 108488132
Телефон:
020/312-621
Е-mail:
Kонтакт особа: Селвер Кецап

Период важења уговора:

10 календарских дана од дана увођења изођача у
посао.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Нема

Остале информације:
На основу Извештаја о стручној оцени понуда, одговорно лице наручиоца доделило је Уговор о јавној набавци радова најповољнијем понуђачу „ИНДУФЛОР“
доо, Кнеза Александра 104, 32300 Горњи Милановац.
Након истека рока за подношење Захтева за заштиту права понуђача, наведеном понуђачу је упућен Позив за закључивање уговора, уз који му је достављено 6
примерака Уговора о извођењу радова.
Дописом од 30.04.2014 године, наведени понуђач је наручиоца обавестио о одустајању од потписавања Уговора о извођењу радова из разлога што због
преузетих послова не може да испоштује рокове за завршетак радова, чиме се стекао услов за доделу Уговора следећем најповољнијем понуђачу "БАУПЛАСТ"
доо, 36300 Нови Пазар, по уговореној цени од 922.970,00 динара без ПДВ-а .

