ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Предшколска установа "Вера Гуцуња" Сомбор

Адреса наручиоца:

Венац војводе Петра Бојовића бр. 3

Интернет страница наручиоца:

www.veragucunja.co.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:

Биоразградива средства за одржавање хигијене и дезинфекцију на бази активног кисеоника,
24455000 (средства за дезинфекцију), Остала средства за одржавање хигијене 39800000
(производи за чишћење и полирање), Инвентар за одржавање хигијене 19500000 (гумени и
пластични материјали) и Папирна галантерија 33760000-5 (тоалетна хартија, марамице,
пешкири и салвете)

Уговорена вредност:

партија 1партија 2партија 3партија 4-

846
136
120
573

Критеријум за доделу уговора:
партија 1: „Економски најповољнија понуда“.
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора су:
-Цена
50 бодова
-техничке и технолошке предности (доказују се атестом) 25 бодова
-квалитет ( доказује се ISO стандардом)
25 бодова
партија 2, 3 и 4- најнижа понуђена цена

партија 1 - једна
партија 2 - две
партија 3 - две
партија 4-три

Број примљених понуда:

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша

партија 1-846
партија 2- 195
партија 3- 137
партија 4-680

- Најнижа

партија 1-846
партија 2-136
партија 3-120
партија 4-573

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.03.2016.

Датум закључења уговора:

07.04.2016.

Основни подаци о добављачу:
1.партија 1. "Мидра еко"доо, Земун Поље, Батајнички друм 23
2.партија 2. и 3. "Inko National" d.o.o. Vrbas
3.Партија 4. "Екохем" доо Суботица

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

-промене тржишних цена референтних добара, када је износ повећања/смањења цена већи
од 10 % у односу на цене на дан отварања понуда

Остале информације:

