ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Позориште Атеље 212

Адреса наручиоца:

Светогорска 21

Интернет страница наручиоца:

www.atelje212.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:

Стручне услуге из области против пожарне заштите и безбедности и здравља на раду
Партија 1: Набавка услуга из области безбедности и здравља на раду
71317200 - услуге у области здравства и безбедности

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

99.980,00 без ПДВ-а
119.976,00 са ПДВ-ом

4 (четири)

Број примљених понуда:

- Највиша

432.000,00 без ПДВ-а

- Најнижа

99.980,00 без ПДВ-а

- Највиша

432.000,00 без ПДВ-а

- Најнижа

99.980,00 без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Изабрани Понуђач не извршава набавку са подизвођачима.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.05.2018.

Датум закључења уговора:

18.05.2018.

Основни подаци о добављачу:
Понуђач: Коперинг доо са седиштем у Петроварадину , улица Раде Кончара 1 ,
ПИБ: 105731105
Матични број: 20448857

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава
своје уговором преузете обавезе.
Уколико Давалац услуге не испуњава своје уговорне обавезе, Корисник услуге има право на раскид уговора једностраном изјавом
воље, као и на надокнаду евентуално проузроковане штете, настале непоступањем Даваоца услуге у складу одредбама овог
уговора.
Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.

Остале информације:
На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулише
облигационе односе и прописа којима се регулише област БЗР,а који важе у тренутку
закључења овог уговора.

