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 (JEDNA)

Број примљених понуда:

- Највиша

9.657,51 динара без ПДВ-а

- Најнижа

9.657,51 динара без ПДВ-а

- Највиша

9.657,51 динара без ПДВ-а

- Најнижа

9.657,51 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуђач ће самостално извршити обавезу по уговору, без ангажовања подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.10.2020 године

Датум закључења уговора:

22.10.2020. године

Основни подаци о добављачу:
PD INON INVEST DOO ул. Трг Радомира Вујовића 16 I I 12/2, Пожаревац
матични број:20072784,
ПИБ:104020526.

Период важења уговора:

12 (дванаест) месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
До промене цене предметних добара може доћи након 2 месеца од закључења уговора и то само из објективних разлога, тј. у случају промене цена на тржишту, роба и услуга, у складу са променом Индекса потрошачких
цена, с тим што је понуђач у обавези да достави образложени писмени захтев за корекцију цене у том случају, а према саопштењу које обрачунава и објављује Републички завод за статистику рачунајући од месеца
стицања услова. Базни месец за обрачун измене цена биће месец у коме је уговор потписан, а новоформиране цене примењиваће се од 1. у наредном месецу у односу на месец у коме су стечени услови за промену цена
тј. у односу на месец у коме је дошло до поменутих промена. Понуђач је у обавези да достави образложени писмени захтев за корекцију цене у том случају, као и да достави релевантан доказ о промени цена.
До промене цене предметних добара може доћи и пре истека 2 месеца од закључења уговора у случају већих поремећаја на тржишту, што је добављач дужан да образложи и докаже.
Друга страна је дужна да одговори на захтев о промени цена у року од 7 (седам) дана од пријема образложеног писаног захтева друге стране.
Корекција цена (навише/наниже) уговорених добара врши се у случају промене тржишних цена референтних добара када је износ повећања/смањења цена већи од 10% у односу на цене на дан отварања понуда.
Утврђени проценат корекције се примењује на уговорену цену.
Страна заинтересована за промену цене је у обавези да поднесе образложени писани захтев другој страни који мора да садржи назив, списак добара за које се тражи промена цена, образложење разлога повећења
односно смањења цена и да поднесе релевантане доказе.
Промењене цене примењиваће се од дана закључења анекса уговора којим ће се регулисати промена цена.

Остале информације:

