Деловодни број: 31-0016/ЈН/19
Датум: 18.10.2019

Обавештење о закљученом уговору
Опрема и алати,
партија бр. 1: детектор за подземну инсталацију,
ЈНМВ бр. 11/2019

1) Подаци о јавној набавци:

Процењена вредност јавне
набавке без ПДВ:

Набавка добара – опреме и алата – детектора за
подземну инсталацију.
11/2019
(у Плану јавних набавки за 2019. годину 1.1.10.)
Укупна процењена вредност: 3.800.000,00 рсд
Процењена вредност за партију 1: 1.200.000,00 рсд

Вредност уговора без ПДВ:

802.300,00 рсд

Вредност уговора са ПДВ:

962.760,00 рсд

Позиција у плану набавке и
ОРН број:
Подаци о апропријацији у
буџету/финансијском плану

1.1.10 – добра
38431000 – апарати за детекцију
Конто: 0231500
Сопствени приходи буџетских корисника

Предмет јавне набавке:
Редни број јавне набавке:

2) Критеријум за закључење уговора: најнижа понуђена цена
3) Број примљених понуда: две (од тога једна неприхватљива/одбијена)
4) Најнижа понуђена цена: 802.300,00 рсд
5) Датум доношења одлуке o додели уговора: 24.09.2019
6) Датум закључења уговора: 15.10.2019 (враћено дана 17.10.2019)
7) Подаци о понуђачу: „Александар Инжењеринг“ ДОО, Лилике Бем 2а, 21000, Нови
Сад, ПИБ: 102956794, МБ: 08782938.

8) Период важења уговора: до реализације купопродаје предмета јавне набаве.
9) Околности које представљају основ за измену уговора: у складу са чланом
115. став 1. ЗЈН наручиоц може након закључења уговора без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
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закљученог уговора. У случајевима повећања цена, уговорне стране ће закључити
анекс уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.
У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН, након закључења уговора о јавној набавци
наручиоц може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из
објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени. Променом цене
не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у
уговору и конкурсној документацији. У том случају доноси се одлука о измени
уговора.
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