ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, НОВИ БЕЧЕЈ

Адреса наручиоца:

Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.

Интернет страница наручиоца:

www.novibecej.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

ˀ̨̛̌̔̏

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:
ʻ̡̌̍̌̏̌ ̨̬̌̔̏̌ ̦̌ ̧̛̛̬̐̌̔̚ ̨̨̭̐̌̏̔̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ʺ̨̛̣̹̖̱̏.
ʻ̛̌̏̚ ̛ ̨̡̦̌̌̚ ̛̚ ̨̪̹̯̖̐ ̸̡̛̬̖̦̌ ̡̦̖̌̍̌̏: ˀ̨̛̌̔̏ ̦̌ ̧̛̛̬̐̌̔̚ ̨̨̭̐̌̏̔̌ - 45231220
ʰ̨̧̖̖̏͂̚ ̨̬̌̔̏̌ ̪̬̖̥̌ ˄̛̬̖̔̍ ̨ ̴̶̡̡̛̛̛̛̣̭̠̌̌ ̨̛̖̣̯̦̭̯̔̌ ˁ̡̨̖̯̬ ˇ – ʧ̨̛̬̖̦̬̭̯̌͂̏̌̏
(''ˁ̣.ʧ̡̛̣̭̦̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍'', ̨̬̠̍ 54/2010): 43.2 – ʰ̶̨̛̛̦̭̯̣̦̌̌ ̨̛̬̌̔̏ ̱
̛̬̖̦̬̭̯̱̐̌͂̏̌̏, 43.22 – ʿ̨̧̭̯̤̖̌̏̌ ̵̨̨̨̛̦̏̔̏̔, ̶̵̡̨̛̛̛̦̣̦̌̌̌̚, ̵̛̬̖̠̦̐, ̛
̶̵̡̨̛̛̛̛̣̥̯̦̌̌̚ ̛̭̭̯̖̥̌;

Уговорена вредност:

˄̡̱̪̦a ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̨̬̌̔̏̌ ̠̖ ̱̯̬̖̦̏͂̌ ̦̌ ̛̍̌̚ ̵̨̛̪̦̱̖̦͂
̸̵̛̛̛̠̖̦̦̔ ̶̖̦̌ ̛ ̸̡̨̛̛̣̦̌ ̨̛̛̦̭̚ 4.811.798,91 ̛̦̬̔̌̌
̖̍̚ ʿʪʦ-̌, ̨̨̨̦̭̦̔ 5.774.158,69 ̛̦̬̔̌̌ ̭̌ ʿʪʦ-̨̥.

Критеријум за доделу уговора:

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора применом критеријума најнижа понуђена
цена.

Број примљених понуда:

2 (̖̔̏) ̨̪̦̱̖̔;

- Највиша

4.945.410,48 ̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌
̨̨̨̦̭̦̔ 5.934.492,58 ̛̦̬̔̌̌ ̭̌ ʿʪʦ-̨̥.

- Најнижа

4.811.798,91 ̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌
̨̨̨̦̭̦̔ 5.774.158,69 ̛̦̬̔̌̌ ̭̌ ʿʪʦ-̨̥.

- Највиша

4.945.410,48 ̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌
̨̨̨̦̭̦̔ 5.934.492,58 ̛̦̬̔̌̌ ̭̌ ʿʪʦ-̨̥.

- Најнижа

4.811.798,91 ̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌
̨̨̨̦̭̦̔ 5.774.158,69 ̛̦̬̔̌̌ ̭̌ ʿʪʦ-̨̥.

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.06.2017. ̨̛̦̖̐̔

Датум закључења уговора:

04.07.2017. ̨̛̦̖̐̔

Основни подаци о добављачу:
''ʫ̡̨ ʧ̧̬̌̔̌'' ʪʽʽ, ̭̌ ̛̭̖̹̯̖̥̔ ̱ ʯ̧̛̬̖̦̦̱̌, ̶̛̱̣̌ VII ʦ̨̨̡̠̦̭̖̏͂̌ ̛̬̖̍̐̌̔ 16,
ʿʰʥ: 104355010 ʺ̸̛̛̯̦̌ ̨̬̠̍: 20148497
ʥ̨̬̠ ̸̬̱̦̌̌: 340-34922-21 ʻ̛̌̏̚ ̡̦̖̍̌: ʫ̬̭̯̖ ̡̦̍̌̌,
˃̴̨̖̣̖̦: 023/741-260 ˃̴̡̖̣̖̭̌: 023/741-260
̡̨̐̌ ̭̯̱̪̌̌̚ ʺ̛̛̣̦ ˁ̨̨̣̦̍̔̌

Период важења уговора:

˄̨̨̬̐̏ ̠̖ ̸̡̤̱̖̦̌̚ ̦̌ ̨̨̬̖̖̦̔͂ ̬̖̥̖̏, ̨̨̨̦̭̦̔ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔
̨̔ ̦̔̌̌ ̸̡̧̤̱̖̌̌̚ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̡̬̹̖̯̌̏̌̚ ̨̬̌̔̏̌ ̛
̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚ ̵̛̭̏ ̵̨̨̛̱̬̖̦̐̏ ̨̖̍̌̏̌̚.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

