На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12),
Универзитет у Новом Саду Технолошки факултет Нови Сад објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности радова Израда и монтажа противпожарног степеништа
и рампе за инвалиде на Технолошком факултету Нови Сад
Назив наручиоца:
наручиоца Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад.
Адреса наручиоца:
наручиоца Булевар цара Лазара бр.1, Нови Сад.
Интернет страница наручиоца:
наручиоца www.tf.uns.ac.rs
Врста наручиоца:
наручиоца Просвета.
Врста поступка јавне набавке:
набавке поступак јавне набавке мале вредности.
Врста предмета:
предмета набавка радова, Израда и монтажа противпожарног степеништа и рампе за
инвалиде на Технолошком факултету Нови Сад.
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
Природа и обим радова: радови на изградњи конструкција, према спецификацији у Kонкурсној
документацији.
Место извршења радова: Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад.
Ознака из општег речника јавних набавки: радови на изградњи конструкција 45223000 и израда
челичне конструкције 45262400.
Уговорена вредност:
вредност: 1.278.700,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је
најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда:
понуда: Укупно су примљене две понуде.
Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена је
Најнижа понуђена цена је

1.624.460,00 динара без ПДВ-а
1.278,700,00 динара без ПДВ-а

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена је
Најнижа понуђена цена

1.278.700,00 динара без ПДВ-а
1.278.700,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
подизвођача:
Изабрани понуђач је самостално поднео понуду.

Датум доношења одлуке о додели уговора:
уговора 27. 08. 2013. године.
Датум закључења уговора: 09. 09. 2013. године.
Основни подаци о добављачу:
Назив: Balkan strategic group d.o.o. Novi Sad
Седиште/адреса: Нови Сад, Косанчић Ивана 1/8
Матични број: 20045426
ПИБ: 103941291
законски заступник: Предраг Млађеновић, директор
Период важења уговора:
уговора Уговор је закључен на одређено време, до окончања свих уговорених
радова.
Околоности које представљају основ за измену уговора:
уговора: /
Остале информације:
информације: /

