ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Филозофски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Улица Ћирила и Методија бр. 2

Интернет страница наручиоца:

http://www.filfak.ni.ac.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:

Предмет јавне набавке мале вредности су услуге – услуга превоза путника у друмском
саобраћају за потребе Факултета, ЈНМВ бр. У05-2019.
Ознака и назив из Општег речника набавке:
60100000 – услуге друмског превоза;
60171000 – најам возила за превоз путника са возачем.
Обавештење о закљученом уговору се односи на Партију бр. 2 - АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ.

Уговорена вредност:

до износа уговорене вредности од 2.058.230,00 динара (без
ПДВ-а), односно 2.470.000,00 динара (са ПДВ-ом)

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за стручну оцену понуда и доделу уговора био је „најнижа понуђена цена“.

2 (два)

Број примљених понуда:

- Највиша

2.153.760,00 динара

- Најнижа

2.058.230,00 динара

- Највиша

2.153.760,00 динара

- Најнижа

2.058.230,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

У предметној јавној набавци не постоји део или вредност уговора који ће се извршити преко
подизвођача, пошто је понуђач понуду дао самостално.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.10.2019. године

Датум закључења уговора:

25.10.2019. године

Основни подаци о добављачу:
PRIVREDNO DRUŠTVO „VIP TOURS & SERVICE“ DOO Niš, Трг Павла Стојковића бр. 20, ПИБ:
107098366, МБ: 20741309.

Период важења уговора:

Годину дана.
Утрошком средстава предвиђених за ове намене уговор престаје да важи
и пре истека рока из претходног става.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Јединично уговорене цене су фиксне за време трајања уговора и могу се изменити само уколико у току реализације уговора дође до раста цене
евро-дизела у Републици Србији за више од 10 %, у односу на цену која је важила на дан отварања понуда.
У том случају Пружалац услуга задржава право да промени уговорену цену процентуално за 50% раста цене евро-дизела.
Пре сваког евентуалног кориговања цена Пружалац услуга је дужан да корекцију писмено образложи, уз доставу захтева за променом цена по једном
километру, као и да назначи нову цену вожње по једном километру и затражи сагласност Наручиоца који ће ценити оправданост корекције.
Наручилац ће на основу писменог образложења проверити оправданост корекције цена на тржишту. Уколико Наручилац, на основу достављеног
писменог образложења и сагледавања стања на тржишту, прихвати образложење Пружаоца услуга за корекцијом цена, потписаће се Анекс
првобитног уговора са новим корективним ценама.

Остале информације:
За све што није предвиђено Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима у делу у коме нису супротне императивним одредбама Закона о јавним
набавкама, одредбе Закона о превозу путника у друмском саобраћају и осталих важећих
законских прописа и подзаконских аката.
НАПОМЕНА: Понуђач је потписао уговор дана 29.10.2019. године.

