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:

˄̭̣̱̖̐

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 ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̠̖ ̨̖̣̔̔̌ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨ ̖̣̱̔ ̌̚ o̧̤̖̍̌̏̌ ̨̨̪̭̣̏̌ ̵̨̛̯̦̐ ̨̪̬̖̦̭̌
̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌ ̛̚ ˄̪̬̖̌̏ ̌̚ ̛̹̯̯̱̌̚ ̛̤̍̌ ̱ ̬̱̖̔̐ ̨̬̦̖̐̌ ̱̪̬̖̌̏ ̱ ̭̭̯̱̌̌̏ ̛̛̥̦̭̯̬̭̯̌̏̌ ̛
̨̛̛̥̦̭̯̬̭̯̌̏ ̖̍̚ ̨̬̦̐̌̌ ̱̪̬̖̌̏, ̡̨̌ ̛ ̨̪̬̖̦̭ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌ ̱ ˄̪̬̱̌̏ ̌̚ ̨̯̬̖̬̚, ʻ̨̬̦̱̌̔
̡̦̱̍̌ ˁ̛̬̠̖̍ ̛ ʿʰʽ ̴̨̦.
ʽ̡̦̌̌̚ ̛̚ ̨̪̹̯̖̐ ̸̡̛̬̖̦̌ ̡̦̖̌̍̌̏: 79610000 - ˄̭̣̱̖̐ ̨̧̪̹̤̌̌̏̌̌̚ ̨̨̭̤̍̌.

Уговорена вредност:

420.000, 00 ̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ̨̪̬̖̌̚;

Критеријум за доделу уговора:
ʽ̡̣̱̔̌ ̨ ̨̛̖̣̔̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̱ ̨̪̬̖̥̖̯̦̠̔ ̨̠̦̠̌̏ ̶̛̦̌̍̌̏ ̨̦̖̯̔̌ ̠̖ ̨̛̪̬̥̖̦̥ ̡̛̛̬̯̖̬̠̱̥̌
̛̦̠̦̙̖̌ ̨̪̦̱̖̦̖͂ ̶̖̦̖ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ ̶̥̖̭̖ ̦̔̌̌.

ʪ̨ ̡̛̭̯̖̌ ̨̡̬̌ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖ ̨̪̦̱̔̌ (18.02.2014.
̨̛̦̖̐̔ ̱ 12:00 ̛̭̯̌), ̨̪̦̱̱̔ ̭̱ ̨̪̦̖̣̔̌ 2 ̸̨̪̦̱͂̌̌.

Број примљених понуда:

- Највиша

37.899 ̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ̨̪̬̖̌̚

- Најнижа

35.000 ̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ̨̪̬̖̌̚

- Највиша

37.899 ̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ̨̪̬̖̌̚

- Најнижа

35.000 ̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ̨̪̬̖̌̚

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

ʿ̸̨̦̱͂̌ ̛̦̠̖ ̨̦̖̌̏ ̔̌ ̖̓ ̨̖̔ ̡̦̖̌̍̌̏ ̛̛̛̬̹̯̏̚ ̡̨̪̬̖ ̸̨̨̛̪̔̏͂̌̌̚.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.02.2014. ̨̛̦̖̐̔

Датум закључења уговора:

01.03.2014. ̨̛̦̖̐̔

Основни подаци о добављачу:
ʻ̡̨̛̣̌ ʶ̸̱̯̣̌̌, ʺ̨̖̣̦̌̐̌̏̌ 19/23, ʻ̨̛̏ ʥ̨̖̬̐̌̔

Период важења уговора:

1 година

Околности које представљају основ за измену уговора:
˄̨̨̬̐̏ ̭̖ ̨̥̙̖ ̛̛̛̥̖̦̯̚ ̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̛̥̖̦̖̚ ʯ̡̨̦̌̌ ̨ ̷̱̖̯̱̍ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍ ̌̚ 2014. ̨̛̦̱̐̔
("ˁ̛̣̱̙̖̦̍ ̡̛̣̭̦̐̌ ˀˁ", ̨̬̠̍ 110/2013).

Остале информације:
˄̨̨̬̐̏ ̭̖ ̸̡̤̱̱̠̖̌̚ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̸̣̦̌̌ 112. ̛ ̸̣̦̌̌ 113. ʯ̡̨̦̌̌ ̨ ̛̠̦̥̌̏ ̡̦̥̌̍̌̏̌̌.

