ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА"ВЕРА ГУЦУЊА" СОМБОР

Адреса наручиоца:

Венац војводе Петра Бојовића бр. 3

Интернет страница наручиоца:

www.veragucunja.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:

Назив и ознака из ОРН: 15000000 – храна, 03000000-пољопривредни производи
Ова јавна набавка је обликована u 16 партијa, и то:1 – смрзнуто поврће; 2 – месо; 3– пилећи
батак и карабатак, пилеће бело 4 – месне прерађевине 5 – млеко; јогурт, павлака; 6 –
сиреви и путер , 7 – хлеб; 8 – брашно; 9-Прерађевине од житарица;10- Свеже поврће; 11воће; 12-Јаја;13 –остале намирнице; 14-мед; 15-уље и маргарин;16- сокови (прах)

Уговорена вредност:

10.205.526,60

Критеријум за доделу уговора:

Економски најповољнија понуда:цена и период у коме се цене неће мењати.
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Број примљених понуда:

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.03.2015.

Датум закључења уговора:

31.03.2015.

Основни подаци о добављачу:
1. ИМ „Матић“ доо Нови Сад, Клисански пут 113;
2.“Синагога“ доо Сомбор, Стапарски пут бб;
3.Доо „Синокомерц“ Сомбор, Банатска 30;
4.“АС-Браћа Станковић" д.о.о. Бегаљица, Бориса Кидрича 1;
5.ТR "Duky Shop" d.o.o. Sombor;
6."Имлек" а.д. Београд, Индустријско насеље бб;
7.ЗТР "Рале" Сомбор, Стапарски пут 1.

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Након истека рока у коме се цене неће мењати, уговорене цене се могу мењати само
уколико на тржишту, а према подацима Одељења за привреду, Одсек за план и статистику
Градске управе Града Сомбора, дође до промене јединичних цена (потрошачких цена)
уговореног артикла и то за 10 и више % у односу на цене у моменту закључења уговора, с
тим што се промена може вршити по захтеву Продавца или Купца и уз обострану сагласност.
Остале информације:

