ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац

Адреса наручиоца:

ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000
Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

www.tоplifikacija.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:

Услуге: медијске услуге,
ОРН 79416000 - услуге у области односа са јавношћу.
- Партија 4 – медијско праћење рада наручиоца од стране штампаног јавног гласила
регионалног карактера, ОРН 79416000 - услуге у области односа са јавношћу

Уговорена вредност:

195.000,00 динара без ПДВ-а односно 234.000,00
динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:
економски најповољнија понуда
1. Цена 40 пондера
2. Жељена зона покривања 60 пондера
1. ЦЕНА (40 х минимална цена/ дату цену) 40 пондера
2. ЖЕЉЕНА ЗОНА ПОКРИВАЊА
- жељена зона покривања обухвата подручје региона (Браничевског управног округа) – 60 пондера
- жељена зона покривања обухвата локално подручје (територија града Пожаревца и Градске општине
Костолац) – 20 пондера
- жељена зона покривања не обухвата ниједно од наведених подручја - 0 пондера 60 пондера
УКУПНО: 100 пондера
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Број примљених понуда:

- Највиша

199.980,00 динара без обрачунатог ПДВ

- Најнижа

195.000,00 динара без обрачунатог ПДВ

- Највиша

195.000,00 динара без обрачунатог ПДВ

- Најнижа

195.000,00 динара без обрачунатог ПДВ

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.03.2016. године

Датум закључења уговора:

08.04.2016. године

Основни подаци о добављачу:
NOVINSKO-IZDAVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO REČ NARODA AD POŽAREVAC,
Матични број: 20153091
Седиште: Општина: Пожаревац | Место: Пожаревац | Улица и број: Таковска 5
ПИБ 104353774

Период важења уговора:

Уговор важи за период од тренутка потписивања и предаје
средства обезбеђења 08.04.2016 године до 31.12.2016. године

Околности које представљају основ за измену уговора:

Наручилац није дозволио промену цене и других битних елемената уговора.

Остале информације:

