Наручилац:

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
''Градац'' Чачак

Адреса:
Место:
Број :
Датум:

Цара Лазара број 51.
Чачак
297/2016-ЈН
13.05.2016. године

На основу чл. 55. ст. 1. тч. 8), чл. 57. ст. 1. и чл. 116. ст. 1. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), ЈП ''Градац'' Чачак објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће за урбанистичко и
просторно
планирање,
грађевинско
земљиште и путеве ''ГРАДАЦ'' Чачак

Адреса наручиоца:

Цара Лазара број 51, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца:

www.jpgradaccacak.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа - локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

набавка услуге - лиценцирање софтвера (обнављање годишњих лиценци за Microsoft
пословни софтвер - оперативни систем и канцелариски пакет ), Ј.Н.М.В. редни број
01/У-2016
Ознака из општег речника набавке:
48000000 - Програмски пакети и информациони системи
Уговорена вредност:

858.000,00 динара без ПДВ-а
1.029.600,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:
најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:

2 ( две )

Понуђена цена:

- Највиша
- Најнижа

968.000,00 динара без ПДВ-а
858.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша
- Најнижа

968.000,00 динара без ПДВ-а
858.000,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
/

Датум доношења одлуке о додели уговора:

05.05.2016. године

Датум закључења уговора:

12.05.2016. године

Основни подаци о добављачу:
Привредно друштво за спољну и унутрашњу трговину и услуге ''УСПОН'' доо Чачак,
улица Градско шеталиште број 57, 32000 Чачак, матични број 06084613, ПИБ број
101289775
Период важења уговора:

Добављач је дужан да изврши услугу из предмета уговора
у року од 10 календарских дана од дана извршене исплате
целог износа укупно уговорене цене од стране наручиоца.

Околности које представљају основ за измену уговора:
У складу са одредбама Закона о јавним набавкама које уређују могућност измене
закљученог уговора о јавној набавци, у предметном поступку јавне набавке наручилац
предвиђа могућност да се након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора
у ком случају ће се извршити измена уговора о јавној набавци у складу са Законом о
јавним набавкама, а што ће бити регулисано посебним анексом уговора. Вредност
испоручених добара утврђена по измени уговора о јавној набавци по овом основу не
може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну јавну набавку.

Остале информације:

