ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ

Адреса наручиоца:

НИКОЛАЈЕВСКА БР. 1, НОВИ САД

Интернет страница наручиоца:

www.srednjoskolskidom.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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 ОБЕЗБЕЂЕЊА од 01.04.2017.године до 31.03.2018. године
Орн: 79710000 - услуге обезбеђења

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

1.441.800,00 без пдв-а

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.441.800,00

- Најнижа

1.441.800,00

- Највиша

1.441.800,00

- Најнижа

1.441.800,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.03. 2017.

Датум закључења уговора:

30.03. 2017.

Основни подаци о добављачу:
IPON SECURITY, ДОО Нови Сад, Булевар Јаше Томића бр. 24/12 ,МБ: 20570385,
ПИБ:106285366,
законски заступник: Дејан Гољевац, директор

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Промена уговорене цене на више или ниже, дозвољава се само из објективних разлога у складу са чл. 115. ЗЈН, и то у следећим случајевима и под следећим условима:
а) да постоји образложени писани захтев за променом цена једне од уговорних страна,
б) за проценат умањења или повећања параметар су званично објављени подаци о кретању индекса цена на мало,
в) да се одговор на захтев за промену цена достави у року од 10 дана од дана пријема захтева,
г) да од момента пријема захтева за промену цена до момента примене нових цена мора проћи најмање 15 дана,
д) Корисник услуга може прихватити захтев за промену цена, уколико оцени да може доћи до поремећаја у редовном коришћењу услуга обезбеђења, а уз претходну сагласност
Управног одбора Корисника услуга по захтеву Даваоца услуга.
У случају промене јединичне цене услуга која су предмет овог уговора, уговорне стране ће сачинити Анекс овом уговору, у складу са одредбама овог члана.

Остале информације:

