ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље

Адреса наручиоца:

улица Чачанска бб, 31230 Ариље

Интернет страница наручиоца:

www.rzav.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Добра

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 набавке су лична заштитна средства и опрема:
- радни мантили - диолен (23 комада од тога 21 плаве и 2 љубичасте боје);
- бели мантили - кисело отпоран (23 комада);
- радна „пилот“ одела – тегет боје (41 комад);
- портирска одела – блуза са улошком који се скида + 2 пара панталона – 5 комплета;
- кошуља за портире – 5 дуг рукав + 5 кратак рукав;
- капе џокеј – 38 комада;
- заштитне радне ципеле – 41 пар;
- кломпе (беле) – 12 пари;
- рукавице „Бест“ – 40 пари;
- рукавице медицинске – 30 паковања;
- заштитна маска кофил – 40 комада.
18110000 - Радна одећа,
18830000 - Заштитна обућа и
35113000 - Сигурносна опрема

Уговорена вредност:

267.636,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда је “економски најповољнија понуда”а оцењивање и
рангирање најповољнијих понуда извршено је по следећим елементима критеријума:
Понуђена цена................................................................................................ 85
Квалитет......................................................................................................... 15

До истека рока за подношење понуда достављене
су 3 понуде.

Број примљених понуда:

- Највиша

286.435,00 динара

- Најнижа

267.636,00 динара

- Највиша

286.435,00 динара

- Најнижа

267.636,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 1.11.2013. године

Датум закључења уговора:

26.11.2013. године

Основни подаци о добављачу:
"Аска" д.о.о. Чачак,
улица Карађорђева 12, 32000 Чачак
матични број 07643276, ПИБ 100890072

Период важења уговора:

до 2 месеца
(рок за плаћање је 45 дана од дана испоруке робе)

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

