ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
– Управа за заштиту биља

Адреса наручиоца:

Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

Интернет страница наручиоца:

www.uzb.minpolj.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

ʪ̨̬̍̌

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:

ʿ̬̖̥̖̯̔ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ je ̡̦̌̍̌̏̌ ̸̡̨̬̱̦̬̭̌̌̐ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌ – ̨̯̦̖̬̌ (̨̛̭̥ ̌̚ ̨̯̦̖̬̖
̦̤̖̦̖̌̍̌̏ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ˉʵʻ ̡̨̠̌ ̠̖ ̨̡̪̬̖̦̱̯̌ ̱ 2017. ̨̛̛̦̐̔).
ʻ̛̌̏̚ ̛ ̨̡̦̌̌̚ ̛̚ ̨̪̹̯̖̐ ̸̡̛̬̖̦̌: ˃̨̦̖̬ ̌̚ ̡̣̭̖̬̭̖̌ ̸̹̯̥̪̖̌̌ ̛ ̴̡̯̖̣̖̭̌ ̛̥̹̦̖̌
30125110-5

Уговорена вредност:

3.650.432 динара без пореза;

Критеријум за доделу уговора:
ʽ̡̣̱̔̌ ̨ ̨̛̖̣̔̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̱ ̨̪̬̖̥̖̯̦̠̔ ̨̠̦̠̌̏ ̶̛̦̌̍̌̏ ̨̦̖̯̔̌ ̠̖ ̨̛̪̬̥̖̦̥ ̡̛̛̬̯̖̬̠̱̥̌
̛̦̠̦̙̖̌ ̨̪̦̱̖̦̖͂ ̶̖̦̖.

/

Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

/

- Највиша

/

- Најнижа

/

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

ʿ̸̨̦̱͂̌ ̛̦̠̖ ̨̦̖̌̏ ̔̌ ̖̓ ̨̖̔ ̡̦̖̌̍̌̏ ̛̛̛̬̹̯̏̚ ̡̨̪̬̖ ̸̨̨̛̪̔̏͂̌̌̚.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.03.2018.̨̛̦̖̐̔

Датум закључења уговора:

14.04.2019. године

Основни подаци о добављачу:
ʧ̬̱̪̌ ̸̨̪̦̱͂̌̌: ʿ̬̖̱̖̖̔̓̚ ̌̚ ̨̨̧̛̪̬̱̏̔̚ ̸̡̬̱̦̬̭̖̌̌ ̨̪̬̖̥̖ ̛ ̴̸̨̡̛̛̛̦̬̥̯̌ ̧̛̛̦̙̖̖̬̦̐
„ʰʻˇʽˀʺʤ˃ʰʶʤ“ ̌.̔.̨. ʥ̨̖̬̐̌̔, ʵ̡̖̬̖̠̭̏̌ 32, ʿʰʥ 100001716, ̸̛̛̥̯̦̌ ̨̬̠̍ 07024592 ̛ ITS
NETWORK d.o.o. ʦ̧̡̬̭̌̌ 29/19, ʥ̨̖̬̐̌̔, ʿʰʥ 106114404, ̸̛̛̥̯̦̌ ̨̬̠̍ 20533331

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може изменити у случају измене Закона о буџету Републике Србије за 2019.
годину, као и уколико буџетска средства расположива за предметнa добра у току 2020.
године, не буду довољна за реализацију уговора.

Остале информације:
˄̨̨̬̐̏ ̭̖ ̸̡̤̱̱̠̖̌̚ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̸̡̨̤̱̖̦̌̐̚ ʽ̡̨̛̬̦̏̐ ̨̭̪̬̱̥̌̌̚ ̨̬̠̍ 404-02-670/2018-01 ̨̔
02.04.2018. ̨̛̦̖̐̔, ̸̡̤̱̱̠̖̌̚ ˄̨̨̬̐̏ ̨ ̶̛̦̌̍̌̏ ̸̡̨̬̱̦̬̭̌̌̐ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌ – ̨̯̦̖̬̌ (̨̛̭̥ ̌̚
̨̯̦̖̬̖ ̦̤̖̦̖̌̍̌̏ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ˉʵʻ ̡̨̠̌ ̠̖ ̨̡̪̬̖̦̱̯̌ ̱ 2017. ̨̛̛̦̐̔) ̌̚ ʿ̛̬̯̠̱̌ 5- ʽ̛̛̬̦̣̐̌
̨̛̯̦̖̬ ̌̚ Lexmark ̱̬̖̠̖͂̌.

