На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и
68/15)
ЈКП ГСП "БЕОГРАД"
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив предмета набавке: СТАНДАРДНА И НЕСТАНДАРДНА РОБА - завртњеви, навртке, подлошке,
сегери, расцепке, заковице - по партијама, бр. КПД-309/15 (назив и ознака из општег речника набавкe:
44530000 - Вијци)
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд,
http://www.gsp.rs.
Врста наручиоца: јавно комунално предузеће
Бр.пар.
НАЗИВ
39
NAVRTKA, M22X1.5-10 OK32 GLAVCINE POG.OSOV
41
ZAVRTANJ, M22X1.5X77-10.9 L=42 GLAV.PR.FAP,MB
44
ZAVRTANJ, M22X1.5X102-10.9 GLAV.POG.OS.IK103
Уговорена вредност: 705.700,00 динара.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 7 (за цео тендер)
Највиша и најнижа понуђена цена:
Р.бр партије
Највиша цена
342,00
39
142,00
41
44
165,00

Најнижа цена
126,00
141,00
164,00

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Р.бр партије
Највиша цена
39
126,00

Најнижа цена
126,00

41
44

141,00
165,00

141,00
164,00

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема
Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.01.2016. године
Датум закључења уговора: 22.01.2016. године
Основни подаци о добављачу: ANDRIĆ R&M» д.о.о., Хајдук Станка 1, 22320 Инђија
Период важења уговора: 6 месеци
Околности које представљају основ за измену током трајања уговора:
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално
до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања
уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара, односно 10.000.000,00 динара за наручиоце
из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та
могућност јасно и прецизно наведена.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других
битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у
конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.
Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у
уговору и конкурсној документацији.

