На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а након спроведеног
преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда ради
закључења оквирног споразума за набавку добара-материјал и инвентар за
одржавање хигијене (ред. бр. ЈНППСОПЗПП-ОС 3/2016) и закљученог
појединачног уговора бр.7 о јавној набавци добара,
Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина бр.16
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ бр.7
ДОБАРА-МАТЕРИЈАЛ И ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ХИГИЈЕНЕ
ЈНППСОПЗПП 3/2016
Република Србија - Аутономна покрајина Војводина
Назив наручиоца:
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ
ОРГАНА
Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.

Интернет страница наручица:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознакаиз општег речника набавке,
добра – материјал и инвентар за одржавање хигијене, ради закључења оквирног
споразума.
Ознака и назив из Општег речника набавки:
33761000 – тоалетна хартија
39830000 – производи за чишћење
39224000 – метле, четке и други производи разних врста
39525800 – крпе за чишћење
39525600 – крпе за посуђе,
Уговорена вредност:

1.895.980,00

динара без пдв

појединачни уговор бр.7
Критеријум за доделу оквирног споразума:
Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:

2
- Највиша

9.836.570,00

- Најнижа

9.823.295,00

- Највиша

9.836.570,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:
- Најнижа

9.823.295,00

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
/
Датум закључења оквирног споразума:

10.01.2017.године, са једним понуђачем, до
2 године

Датум закључења уговора:

24.05.2018. појединачни уговор бр.7

Основни подаци о добављачу:
1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Пословно име:
Назив:

Sagittarius дoo
у заједничкој понуди са
Поли биро ДОО Београд
Немањина 34.

Адреса:

Суботица
Рудић улица бр.2

Матични рој
Sagittarius:

08715840

Матични рој
Поли биро:

06736335

ПИБ
Sagittarius:

100960325

ПИБ
Поли биро:

101994300

Законски заступник
Поли биро:

Славољуб Чолић

Законски заступник
Sagittarius:

Зоран Куљић

Период важења уговора:

На одређено време,
уговорених количина

Околности које представљају основ за измену уговора:
/
Остале информације:
/

до

испоруке

свих

