ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Предшколска установа "Наша радост" Смедерево

Адреса наручиоца:

ул. Војводе Мишића бр. 4
11300 Смедерево

Интернет страница наручиоца:

www.nasaradost.org.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:
Партија 2 - хемијска средства
Ознака из општег речника набавки:
19520000 – Производи од пластичних маса, 24455000 – Средства за дезинфекцију, 14810000 –
Абразивни производи (абразиви), 39831200 – Детерџенти, 39831210 – Детерџенти за машине за
прање судова, 33711900 – Сапуни, 39224300 - Метле, четке и други производи за чишћење
домаћинства, 39525800 – Крпе за чишћење, 39800000 – Производи за чишћење и полирање, 39813000
- Пасте и прашкови за чишћење, 39821000 - Средства за чишћење са амонијаком, 39830000 –
Производи за чишћење, 39831240 – Једињења за чишћење, 39831300 – Средства за чишћење пода,
39831600 – Средства за чишћење тоалета, 18424000 – Рукавице, 18424300 – Рукавице за једнократну
употребу, 33141420 – Хируршке рукавице, 39542000 – Крпе, 19640000 – Вреће и кесе за отпад од
полиетилена.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

2.118.644,00 динара
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.819.970,00 динара

- Најнижа

1.765.537,00 динара

- Највиша

1.819.970,00 динара

- Најнижа

1.765.537,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Нема.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.07.2017.

Датум закључења уговора:

04.08.2017.

Основни подаци о добављачу:
"Б2М" д.о.о.
Кружни пут 15В, 11309 Лештане - Београд
ПИБ: 100023525
МБ: 17281038

Период важења уговора:

12 месеци, односно до испуњења финансијске
вредности уговора, у зависности шта пре наступи.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Чланови 12. и 13. Уговора о јавној набавци.

Остале информације:
Важност уговора је до потписивања новог уговора у поступку предметне јавне набавке за
наредну годину, односно до извршења уговорене цене.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа
одобрених апропријација за ту намену у тој буџетској години.

