ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП „Нуклеарни објекти Србије”

Адреса наручиоца:

Мике Петровића Аласа 12-14, Винча

Интернет страница наручиоца:

www.nukleraniobjekti.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

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- МОНИТОРИНГ РАДИОАКТИВНОСТИ У ОКОЛИНИ НУКЛЕАРНОГ ОБЈЕКТА
ОРН : 90730000 - Проналажење, праћење и санација загађења
Дел. бр. 452/19
Портал 2380329

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

3.482.000.00

1

Број примљених понуда:

- Највиша

3.482.000.00

- Најнижа

3.482.000.00

- Највиша

3.482.000.00

- Најнижа

3.482.000.00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 7.6.2019.

Датум закључења уговора:

14.6.2019.

Основни подаци о добављачу:
Институт за нуклеарне науке ”Винча”, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине ”Заштита”, Мике Петровића Аласа 12-14, 11351
Београ
ПИБ: 101877940, Матични број: 07035250
Број текућег рачуна: 205-113603-40, назив банке: Комерцијална банка а.д.
Телефон / факс: 011-630-84-37
(у даљем тексту: Понуђач), кога заступа в.д. директора др Златко Ракочевић

Период важења уговора:

1.7.2020.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговор се закључује на период од 12 (дванаест месеци) почев од 1.7.2019. године.
Овај Уговор може отказати свака уговорна страна услед кршења одредби Уговора и у другим случајевима сагласно одредбама
Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима и сагласно одредбама других позитивних прописа.
У случају из претходног става уговорна страна која раскида Уговор, дужна је да другој уговорној страни достави писано
обавештење о отказу Уговора.

Остале информације:
У случају евентуалног спора странке сагласно уговарају надлежност Привредног суда
Београду, с тим што се уговорне стране обавезују да га претходно покушају решити
договорно и на основама једнакоправних интереса и обостраног задовољства.

