ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Народна банка Србије

Адреса наручиоца:

Краља Петра 12, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.nbs.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:

ЈН 104/1/2017 - резервни делови за пароовлаживаче, Наруџбеница бр. 4.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- 42900000 разни уређаји опште и посебне намене,
- DA44 резервни делови и
- 42500000 расхладни уређаји и уређаји за проветравање

Уговорена вредност:

234.576,74 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу оквирног споразума је био „најнижа понуђена цена“.

1 (једна)

Број примљених понуда:

- Највиша

укупна цена (Табела 1 + Табела 2) - 21.315,00 евра
(што применом званичног средњег курса Народне банке Србије од 118.5061 динара за
EUR, на дан отвараеа понуда 20. новембра 2017, износи 2.525.957,52 динара без ПДВ-а)

- Најнижа

укупна цена (Табела 1 + Табела 2) - 21.315,00 евра
(што применом званичног средњег курса Народне банке Србије од 118.5061 динара за
EUR, на дан отвараеа понуда 20. новембра 2017, износи 2.525.957,52 динара без ПДВ-а)

- Највиша

укупна цена (Табела 1 + Табела 2) - 21.315,00 евра
(што применом званичног средњег курса Народне банке Србије од 118.5061 динара за
EUR, на дан отвараеа понуда 20. новембра 2017, износи 2.525.957,52 динара без ПДВ-а)

- Најнижа

укупна цена (Табела 1 + Табела 2) - 21.315,00 евра
(што применом званичног средњег курса Народне банке Србије од 118.5061 динара за
EUR, на дан отвараеа понуда 20. новембра 2017, износи 2.525.957,52 динара без ПДВ-а)

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: Одлука о закључењу оквирног споразума од
24. 11. 2017. године, са једним добављачем.
Датум закључења уговора:

Датум закључења издавања наруџбенице:
30. 1. 2019. године.

Основни подаци о добављачу:
SWEET-INTEGRAL д.о.о. Београд, Обреновац, Војводе Путника 20, Обреновац

Период важења уговора:

Наруџбеница важи до испуњења обавеза по истој.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Обавештење се односи на наруџбеницу издату по основу Оквирног споразума са једним
добављачем ЗИН-З. бр. 290/16/17 од 26. 12. 2017. године, на период од 24 месеца.

