ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Ј.К.П."Градске тржнице"

Адреса наручиоца:

Вука Караџића бр. 2, 34 000 Крагујевац

Интернет страница наручиоца:

www.trznicekg.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Услуге

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:

Jавнa набавкa број 05-1.2.5/2018 код Наручиоца Ј.К.П.“Градске Тржнице“ Крагујевац, код
Градске управе за јавне набавке града Крагујевца јавна набавка број 1.2.6/18: Услуга
сервисирања рачунара,(ОРН: 50300000).

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понућена цена.

Укупна уговорена цена износи 210.000,00 динара без
обрачунатог ПДВ-а, ПДВ 42.000,00, односно 252.000,00
динара са обрачунатим ПДВ-ом.
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Број примљених понуда:

- Највиша

21.679,21 динара

- Најнижа

2.600,00 динара

- Највиша

21.679,21 динара

- Најнижа

2.600,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Заједничка понуда: „Старт ком“д.о.о. Крагујевац, улица Српских добровољаца број 6,
Матични број: 17437372, ПИБ: 101039507 и „ Информатика“ а.д. Београд (Стари град), улица
Јеврејска број 32, Матични број: 07024592,ПИБ:100001716.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.05.2018. године.

Датум закључења уговора:

17.05.2018. године.

Основни подаци о добављачу:
„Старт ком“д.о.о. Крагујевац, улица Српских добровољаца број 6, Матични број: 17437372,
ПИБ: 101039507 и „ Информатика“ а.д. Београд (Стари град), улица Јеврејска број 32,
Матични број: 07024592,ПИБ:100001716.

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Tело за централизоване јавне набавке града Крагујевца, у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), спровело је поступак јавне
набавке мале вредности број 1.2.6/18, услуге – сервисирање рачунара, са циљем закључења
оквирног споразума са једним добављачем, на период важења од годину дана, као и да је иста
данa 11.04.2018. године донела Одлуку о закључењу Oквирног споразума број 404-71/18-XII, у
складу са којом је дана 25.04.2018. године закључила исти са добављачем.

