ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца

Јавно предузеће "Југоимпорт-СДПР"

Адреса наручиоца

Београд, Нови Београд Булевар уметности
бр. 2

Интернет страница наручиоца

fdsp@eunet.rs

Врста наручиоца

Државна јавна предузећа

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:

Материјал за одржавање пословне зграде Партија
1. материјал за санитарије и централно грејање
Шифра ОРН:

ЈН бр.

1022/1.1.22/ 2018

39715000 44115200 44110000

,
Уговорена вредност без ПДВ-а

512.266,00
2

Број примљених понуда
- Највиша

553.095,00

- Најнижа

512.266,00

- Највиша

553.095,00

- Најнижа

512.266,00

Понуђена цена

Понуђена цена код
прихватљивих понуда

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача
-/Датум доношења одлуке о додели уговора

14.11.2018

Датум закључења уговора

28.11.2018

Основни подаци о добављачу

B2M DOO Кружни пут 15В, Лештане Београд ПИБ: 100023525, МБ: 17281038

Период важења уговора

година дана

Околности које представљају основ за измену уговора
Виша сила, неизвршавање уговорних обавеза

Материјал за одржавање пословне зграде Партија
2. браварски оков, виjци, бургије, резни материјал

ЈН бр.

1022/1.1.22/ 2018

Шифра ОРН: 44500000
227.718,00

Уговорена вредност

2

Број примљених понуда
- Највиша

231.583,00

- Најнижа

227.718,00

- Највиша

231.583,00

- Најнижа

227.718,00

Понуђена цена

Понуђена цена код
прихватљивих понуда

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача
/
Датум доношења одлуке о додели уговора

14.11.2018

Датум закључења уговора

28.11.2018

Основни подаци о добављачу

B2M DOO Кружни пут 15В, Лештане Београд ПИБ: 100023525, МБ: 17281038

Период важења уговора

година дана

Околности које представљају основ за измену уговора
Виша сила, неизвршавање уговорних обавеза

Материјал за одржавање пословне зграде Партија
3. боје, лакови, остали потрошни материјал

ЈН бр.

Шифра ОРН: 14800000 44800000
29.949,00

Уговорена вредност

4

Број примљених понуда
- Највиша

91.500,00

- Најнижа

29.949,00

- Највиша

91.500,00

Понуђена цена

Понуђена цена код
прихватљивих понуда

1022/1.1.22/ 2018

- Најнижа

29.949,00

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача
/
Датум доношења одлуке о додели уговора

14.11.2018

Датум закључења уговора

28.11.2018

Основни подаци о добављачу

ТРИ О ДОО Аранђеловац Индустријска зона 464 МБ 06231870 ПИБ 100765218

Период важења уговора
година дана
Околности које представљају основ за измену уговора
Виша сила, неизвршавање уговорних обавеза

