ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Центар за социјални рад Пожаревац

Адреса наручиоца:

Моше Пијаде бр.27, Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

http://www.csrpozarevac.rs/

Врста наручиоца:

Остало

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:

Јавна набавка мале вредности: Услуга спремања и допремања готових оброка за потребе
Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
Назив и ознака из општег речника набавке: 55523000 (услуге достављања припремљених
оброка за остала предузећа или установе)

Уговорена вредност:

2.083.333,33 дианра без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума- најнижа понуђена цена.
Елементи критеријумана на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену избор најповољније понуде
биће извршен системом случајног избора, жребом, (извлачење из шешира) које ће се
обавити по позиву за присуствовањем овлашћених представника понуђача који су понудили
исту најнижу цену.

1 (једна)

Број примљених понуда:

- Највиша

7.474,93 динара без ПДВ-а

- Најнижа

7.474,93 динара без ПДВ-а

- Највиша

7.474,93 динара без ПДВ-а

- Најнижа

7.474,93 динара без 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: 30.11.2018 године

Датум закључења уговора:

10.12.2018. године

Основни подаци о добављачу:
ПД. АВАЛА А.Д. Пожаревац
Ул. Лењинова бр3, 12000 Пожаревац
Пиб: 100283509
Матични број: 07163924

Период важења уговора:

12 (дванаест) месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
Добављач је у тренутку закључења уговора даставио и бланко меницу за добро извршње посла.
Наручилац је набавку објавио на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, како се
набавка спроводи сваке године и увек нам се јављају најмање три понуђача,Наручиоцу није јасно
зашто се ове године јавио само један понуђач, пошто су услови на основу члана 75 и 76 остали
непромењени и ниједан није био дискриминаторски и сл.

