ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ОШ "Вељко Дугошевић" Браничево

Адреса наручиоца:

Моше Пијаде 8

Интернет страница наручиоца:

http://osbranicevo.co.rs/

Врста наручиоца:

Просвета

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:

Предмет јавне набавке бр. 3/2018 су : добра – набавка намирница за ђачку кухињу за
школску 2018/2019. годину –15000000 храна, пиће и остали производи
Партија 2 –Млеко и млечни производи 15500000

Уговорена вредност:

193.500,00

Критеријум за доделу уговора:
Све прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума најнижа понуђена цена.
Најнижа понуђена цена ја најнижа укупна цена за сваку партију појединачно.
2.
Напомена: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а
оцењују се тако што се упоређују понуђене цене без ПДВ-а (цена понуђача који није у систему
ПДВ-а и цена без ПДВ-а понуђача који је у систему ПДВ-а).
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
У случају да више понуда имају исту понуђену цену као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

193.500,00

- Најнижа

193.500,00

- Највиша

193.500,00

- Најнижа

193.500,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.7.2018.

Датум закључења уговора:

14.8.2018.

Основни подаци о добављачу:

Млеки доо
ул. Ђуре Ђаковића бб,
12000 Пожаревац, ПИБ:103232682

Период важења уговора:

од 1.9.2018. до 15.6.2018.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Предмет јавне набавке бр. 3/2018 су : добра – набавка намирница за ђачку кухињу за школску 2018/2019. годину –15000000
храна, пиће и остали производи
Јавна набавка обликована је по партијама и то:
Партија 1 – Брашно,Хлебни производи и свежа пецива 1581000
Партија 2 –Млеко и млечни производи 15500000
Партија 3– Разни прехрамбени производи 15800000
Ово је обавештење за партија 2 –Млеко и млечни производи 15500000

