ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Српско народно позориште

Адреса наручиоца:

Позоришни трг 1, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.snp.org.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:

услуга превоза ансамбла
60170000- најам возила за превоз путника са возачем

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

3.183.273,00 дин без пдв-а

3

Број примљених понуда:

- Највиша

2.394.000,00 дин без пдв-а по км и аутодану

- Најнижа

1.633.500,00 дин без пдв-а по км и аутодану

- Највиша

2.394.000,00 дин без пдв-а по км и аутодану

- Најнижа

1.633.500,00 дин без пдв-а по км и аутодану

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.12.2019.

Датум закључења уговора:

05.02.2020.

Основни подаци о добављачу:
"WEB connection team" доо из Н. Сада, ул. Бранка Ћопића бр. 82/Л1; ПИБ: 108865639; МБ:
21083402; ШД: 4939

Период важења уговора:

1 година

Околности које представљају основ за измену уговора:
До промене цене (корекције уговорене цене) може доћи током реализације уговора у случају
ако средњи курс Еура
код НБС (Народне банке Србије) порасте за више од 5% у односу на средњи курс за Еуро код НБС на дан отварања понуда.
Корекција цене се може извршити за наведени проценат. Такође до промене цене услуге може доћи уколико дође до
промене цене нафтних деривата у Републици Србији, промене цене сирове нафте на светском тржишту и промене
фискалних обавеза за ову врсту добара (акцизе и сл.). Корекција цене се може извршити за проценат поскупљења у односу
на дан закључења уговора. Корекција цене се може извршити за наведени проценат, и будуће услуге.

Остале информације:

