Наручилац

Туристичка
„Драгачево“ Гуча

Адреса

Трг Слободе бб

Место

Гуча 32 230

Број одлуке

26-1/2016

Датум

27.01.2016. године

организација

Туристичка организација „Драгачево“ Гуча
Трг слободе бб
32230 Гуча
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
УСЛУГЕ ШТАМПЕ ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА
редни број јавне набавке 1/16
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Назив, адреса и интернет страница наручиоца
 Туристичка организација „Драгачево“ Гуча
 Трг слободе бб, 32230 Гуча
 www.turizamdragacevo.оrg
Врста наручиоца
 Установа културе
Врста предмета набавке
 Услуге
Опис предмета, назив и ознака из општег речника
 Предмет јавне набавке - УСЛУГЕ ШТАМПЕ ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНОГ
МАТЕРИЈАЛА ,за потребе Туристичке организације „Драгачево“ у Гучи
 Ознака из општег речника набавке: 79810000 – Услуге штампања и испоруке
Уговорена вредност
 2.072.004,10 динара без ПДВ-а
 2.486.404,92 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора
 Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда
 две понуде
Понуђена цена (најнижа и највиша)
 најнижа: 2.072.004,10 РСД без ПДВ-а
 највиша: 2.165.593,50 РСД без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда (најнижа и највиша)
 најнижа: 2.072.004,10 РСД без ПДВ-а
 највиша: 2.165.593,50 РСД без ПДВ-а
Датум доношења одлуке о додели уговора
 22.01.2016.. година
Датум закључења уговора
 27.01.2016.године
Основни подаци о извршиоцу услуге
 „OPTILUX“ DOO , Косовска 1, 11080 Београд, ПИБ 100204255 ,МБ 6313400,
 e-mail: dejan@optilux.rs
Период важења уговора
 Рок за извршење услуга је 01.03.2016.године
Околности које представљају основ за измену уговора
 Након закључења уговора о јавној набавци цена се не може мењати, осим из разлога и на начин
предвиђен делом конкурсне документације у ком је истакнут модел уговора.
 Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из
објективних разлога или уколико је предметна промена условљена и предвиђена посебним
прописима, а све у складу са чланом 115. Закона или у случају промењених околности.
Наручилац задржава право да повећа обим предмета набавке који је предвидео спецификацијом,
али тако да се вредност уговора може повећати максимално до 5% укупне вредности првобитно
закљученог уговора. Изменом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним
параметрима у уговору и конкурсној документацији. Измене уговора могуће су на захтев једне
од уговорних страна због наступања промењивих оклоности - клаузула rebus sic stantibus, који се
односи на промену цена на тржишту. У обзир се може узети само велики скок или пад цена који
је изузетно нагао и који се није могао предвидети у тренутку закључења уговора .

