Деловодни број: 422-1/2019
Датум:08.06.2017.године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке-Набавка намирница за припремање хране
Партија 5- Воће и поврће (свеже и смрзнуто)
1. Назив и адреса наручиоца:ПУ «Радост» Нови Бановци, Кабларска бб
2. Врста наручиоца:Дневна брига о деци/установа
3. Интернет страница наручиоца: www.puradost.org.rs
4. Опис предмета набавке: Набавка намирница за припремање хране
обликована у 7 партија ВЈН-ОП-добра 1/2017 –Партија 5-Воће и поврће (свеже и смрзнуто)
ОРН 15300000
5. Уговорена вредност јавне набавке:
Вредност уговора о јавној набавци:2.997.630,00 динара без ПДВ-а
Вредност уговора о јавној набавци: 3.321.473,00 динара са ПДВ-ом
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
7. Број примљених понуда:Наручилац је у року за достављање понуда примио једну (1)
понуду.
8. Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена износи: 2.997.630,00 динара без ПДВ-а, односно 3.321.473,00 динара са
ПДВ-ом, што је уједно и најнижа понуђена цена, јер је достављена само једна понуда.
9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена износи: 2.997.630,00 динара без ПДВ-а, односно 3.321.473,00 динара са
ПДВ-ом, што је уједно и најнижа понуђена цена, јер је достављена само једна понуда.
10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:Понуђач наступа
самостално.
11. Датум доношења одлуке о додели уговора:18.05.2017.године дел. бр. 362-5/2017
12. Датум закључења уговора:05.06.2017.године
13. Основни подаци о добављачу: „ЛУКИ- КОМЕРЦ“ ДОО Слободана Бајића12 Пећинци
ПИБ:101427058 МБ:08213348
14. Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се за
период од најдуже 12 месеци од дана потписивања уговора, односно најдуже до окончања
поступка предметне јавне набавке за 2018.годину.Обавезе које доспевају у наредној буџетској
години ( 2018 ) биће реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити
одобрена у финансијском плану установе за ту буџетску годину
15. Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорене цене се могу мењати
само из објективних разлога тј. у случају битно измењених тржишних услова уколико на
тржишту дође до промене јединичних цена уговорених артикала и то преко 10 % у односу на
цене у моменту закључења уговора, по подацима Репбличког завода за статистику

