ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Етнографски музеј у Београду

Адреса наручиоца:

Студентски трг бр. 13, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.etnografskimuzej.rs

Врста наручиоца:

Култура

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 чишћења, назив и ознака из општег речника набавке: 90910000 – услуге чишћења;
Број јавне набавке 1.2.1/2018.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена;

2.924.400,00 динара без ПДВ-а;
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Број примљених понуда:

- Највиша

3.240.000,00

- Најнижа

2.924.400,00 динара

- Највиша

2.924.400,00 динара

- Најнижа

2.924.400,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.03.2018. године

Датум закључења уговора:

10.04.2018. године

Основни подаци о добављачу:
KROL HOUSEKEEPING d.o.o., Косте Главинића бр. 3а, Београд, ПИБ: 101670668, Матични број:
17174479

Период важења уговора:

12 месеци;

Околности које представљају основ за измену уговора:
1.Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.
2.Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима:тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у
извршавању одредаба Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс Уговора, или ће се договорити о раскиду Уговора, с тим да у
случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.
У случају напред наведеног Наручилац ће поступати у складу са чланом 115. Закона.

Остале информације:
/

