ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Народно позориште Ниш

Адреса наручиоца:

Синђелићев трг бб, Градска општина Медијана, 18105 Ниш

Интернет страница наручиоца:

http://www.narodnopozoristenis.rs/javne-nabavke/

Врста наручиоца:

Култура

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:

Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије,
микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то за Партију 2 – Тонска опрема,
поступак јавне набавке мале вредности добара, број 404-1/93Д-2018-28.
Назив и ознака из општег речника набавке: 31224000-2 Спојни и контактни елементи,
31224300-5 Конекторске кутије, 31321210-7 Нисконапонски каблови, 31682220-8 Миксете,
32332300-2 Уређаји за снимање звука, 32340000-8 Микрофони и звучници.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

796.550,00 динара без урачунатог ПДВ-а;
955.860,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

1 (једна)

Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

796.550,00 динара без урачунатог ПДВ-а;

- Највиша

/

- Најнижа

796.550,00 динара без урачунатог ПДВ-а;

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: број 01-1143 од 14.08.2018. године

Датум закључења уговора:

22.08.2018. године

Основни подаци о добављачу:
TCE д.о.о. Београд, Ул. Сање Живановића бр. 28/д/2, Београд, матични број: 21016632, ПИБ:
108526076, поднео је самосталну понуду број 282 од 31.07.2018. године за Партију 2 - Тонска
опрема.

Период важења уговора:

Уговор се закључује, односно ступа на снагу, даном потписивања обеју
страна уговорница и достављања средства финансијског обезбеђења за
добро извршење посла и важи до коначне реализације уговорних обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Уговор закључен 22.08.2018. године. Заводни број код Наручиоца 01-1166 од 21.08.2018. године, a код Добављача 21/18 од
22.08.2018. године. Уговор је од стране Добављача достављен Наручиоцу пост експрес пошиљком дана 28.08.2018. године.
Процењена вредност јавне набавке износи 833.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, за Партију 2 – Тонска опрема.

