ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу

Адреса наручиоца:

Кнегиње Љубице број 10, 18000 Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.artf.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:

Материјали за текуће поправке и одржавање зграда.
Грађевинске конструкције и материјали, помоћни производи у грађевинарству (изузев
електричних апарата)
Ознака из општег речника набавке: 44000000.
Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвета
Ознака из општег речника набавке: 31000000.

Уговорена вредност:

Уговорена вредност је 84.980,00 динара, без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за стручну оцену понуда и доделу уговора је "најнижа понуђена цена".
Први резервни критеријум у случају постојања две или више понуда са истом најнижом
понуђеном ценом је рок испоруке (предност има понуда у којој је наведен краћи рок
испоруке).
Други резервни критеријум у случају истог понуђеног рока испоруке је дужи рок важења
понуде (предност има понуда у којој је наведен дужи рок важења понуде).
Трећи резервни критеријум у случају истог понуђеног рока испоруке и истог понуђеног рока
важења понуде, је дужи рок плаћања (предност има понуда у којој је наведен дужи рок
плаћања).

2 (две)

Број примљених понуда:

- Највиша

127.922,50 динара без ПДВ-а.

- Најнижа

84.980,00 динара без ПДВ-а.

- Највиша

127.922,50 динара без ПДВ-а.

- Најнижа

84.980,00 динара без ПДВ-а.

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 су понуђачи понуду дали самостално.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.12.2013. године

Датум закључења уговора:

24.12.2013. године

Основни подаци о добављачу:
"ГРАНД" ДОО, Улица Лесковачка број 3, Ниш
Матични број: 17254600

Период важења уговора:

До окончања испоруке уговорених добара.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Не постоје околности које могу утицати на измену уговора.

Остале информације:
/

