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-04/15
Опис предмета набавке: Завршни радови у дограђеном делу објекта ДУНП
Назив и ознака из општег речника набавке:
• Ознака: 45200000
- Назив: Радови на објектима или деловима објекта
o 45262800 - доградња
o 45262700 - адаптација
• Ознака: 39100000
- Назив: Намештај, канцеларијска и друга опрема у објектима
• Ознака: 31000000
- Назив: Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал-расвета

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Цена без ПДВ-а: 8.830.948,00
ПДВ - 20%:
1.766.081,00
Цена са ПДВ-ом: 10.597.137,00

динара
динара
динара

2 понуде

Број примљених понуда:

- Највиша

9.537.423,00 дин, без пореза

- Најнижа

8.830.948,00дин, без пореза

- Највиша

8.830.948,00 дин, без пореза

- Најнижа

8.830.948,00 дин, без пореза

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
•Извођач је навео да ће своју понуду реализовати уз помоћ подизвођача „Hornet Security“, са седиштем
у Новом Пазару, ул. “, Кеј 37 Санџачке дивизије бр.12. Део уговора који ће подизвођач извршити:
Поглавље 2.- Набавка и уградња расвете и електро-опреме. Проценат укупне вредности набавке које ће
извршити подизвођач је 10% .

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.04.2015 . године

Датум закључења уговора:

29.04.2015. године

Основни подаци о добављачу:
Назив:
"Биро Стил" - Нови Пазар
Седиште:
Саве Ковачевића бб, 36300 Нови Пазар
Матични број: 62754214
Телефон:
064/1667034
Е-mail:
Kонтакт особа: Кенан Кадрић

Период важења уговора:

30 календарских дана од дана увођења извођача
у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

Нема

Остале информације:
Нема

