ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општинска управа Трговиште

Адреса наручиоца:

Краља Петра првог Карађорђевића бр.4

Интернет страница наручиоца:

www.trgoviste.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

Предмет јавне набавке број ЈН 5/208 су услуге - услуга одржавање службеног возила
Ознака из општег речника набавке - 50110000 Услуге поправки и одржавања моторних
возила и припадајуће опреме.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

економски најповољнија понуда

199.620,00

2

Број примљених понуда:

- Највиша

199.620,00

- Најнижа

110.296,00

- Највиша

199.620,00

- Најнижа

199.620,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.11.2018

Датум закључења уговора:

23.11.2018

Основни подаци о добављачу:

Период важења уговора:

годину дана или до утрошк опредељених
средстава

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговорена цена може се мењати у случају промене цена ових услуга и делова на тржишту, с тим да се цене услуга не могу повећати више од стопе раста потрошачких цена према
последњим објављеним подацима Републичког завода за статистику, рачунајући од закључења уговора, односно од последње промене цена, искључиво уз писану сагласност друге
уговорне стране на захтев за промену цена.
Друга уговорна страна је дужна да одговор на захтев за промену цена из члана 3. овог уговора достави у року од седам дана од дана пријема захтева из става 1. овог члана уговора.
У случају да се не прихвати промена цена, овај уговор се може отказати.
Отказни рок је 30 дана од дана достављања писаног обавештења о отказу.
Уговорена цена се неће мењати уколико Пружалац услуга падне у доцњу својом кривицом.
Пружалац услуга мора поднети захтев за промену цена услуга из члана 1. овог уговора пре пријема возила Корисника у сервис.

Остале информације:

