ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Геронтолошки центар Ниш

Адреса наручиоца:

Радних бригада 15

Интернет страница наручиоца:

http://gcnis.com/

Врста наручиоца:

Остало

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:
Административни материјал (канцеларијски материјал и папирна галантерија)
Партија 4. Тонери
ОРН 22000000 , 30192000

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена.

140.890 без пдв-а

четири (4)

Број примљених понуда:

- Највиша

225.800 без пдв-а

- Најнижа

140.890 без пдв-а

- Највиша

225.800 без пдв-а

- Најнижа

140.890 без пдв-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.09.2016.

Датум закључења уговора:

14.10.2016.

Основни подаци о добављачу:
MAGENTA dm plus, Матејевачки пут бб, д-4, Ниш, МБ 20285877, ПИБ 104981225

Период важења уговора:

Овај Уговор закључује се на одређено време и то од дана потписивања обе уговорне стране,
па до окончања поступка јавне набавке добара из члана 1. овог уговора за 2017. годину и
избора најповољнијег понуђача, о чему ће Продавац бити благовремено обавештен

Околности које представљају основ за измену уговора:
Продавац може, по истеку 90 дана од закључења овог уговора, да поднесе захтев за промену уговорених цена уколико дође до повећања званичног
средњег курса евра за више од 5%.
Базни курс евра за прву промену цена по овом уговору је вредност динара према евру по званичним средњем курсу НБС на дан потписивања уговора.
Ако је захтев за промену цена основан, купац ће исти прихватити у року од 10 дана од пријема захтева.
Почетак примене нових цена је први дан наредног месеца, уколико продавац поднесе захтев за промену цена до 10. - ог у текућем месецу.
Свака нова прихваћена цена на дан подношења захтева, представља основ за наредну промену цена. Курс на бази чега је дошло до промене цена, постаје
базни курс за наредну промену цена.

Остале информације:
/

