ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ

Адреса наручиоца:

Николајевска 1, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.srednjoskolskidom.edu.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:

ЈН 1/2014 обликована у 11 партија
Предмет јавне набавке добра - намирнице за исхрану ученика
Партија 8. - Конзервирано воће и поврће,
назив и ознака из општег речника набавке: Конзервисано воће - 15332400 ,
Конзервисано поврће и/или поврће у конзерви - 15331400 .

Уговорена вредност:

406.465,00 динара без ПДВ-а, односно 487.758,00
динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Економски најповољнија понуда
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА :
1. Понуђена цена - до 70 бодова
2. Период од закључења уговора у којем се цена неће мењати - до 15 бодова
3. Рок испоруке - до 15 бодова
МАКСИМАЛНО: 100 бодова
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Број примљених понуда:

- Највиша

527.467,38 динара

- Најнижа

406.465,00 динара

- Највиша

471.818,00 динара

- Најнижа

406.465,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

- Нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.12.2013..године.

Датум закључења уговора:

16.01.2014. године

Основни подаци о добављачу:
„Комерцсервис-продукт ЦО“ ДОО. Нови Сад, Булевар Деспота Стефана бр. 16, матични број:
08744262, ПИБ 100454853

Период важења уговора:

16.01.2014. - 31.12.2014. године

Околности које представљају основ за измену уговора:
Промена уговорене цене на више или ниже, за партију која је предмет овог уговора дозвољава се само из објективних разлога у складу са чл. 115 ЗЈН, и то у следећим случајевима и под следећим условима:
а) да постоји образложени писани захтев за променом цена једне од уговорних страна,
б) проценат умањења или повећања јединичних цена за поједине врсте роба које су предмет испоруке променљив је, а параметар су објављени подаци о кретању индекса цена на мало. Као индекс кретања цена на мало узимају се подаци Система тржишних информација
пољопривреде Србије, објављених на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС,
в) у случају да на тржишту дође до знатних поремећаја (знатна смањења или повећања) цена за поједине врсте добара, Добављач може поднети Наручиоцу писмени захтев за промену цена, уз који је дужан да приложи и доказе о промени цена од најмање два референтна
произвођача конкретне врсте добара, уз остале доказе (откупне листе и друго).
г) код промене цене на више дозвољено је повећање до максимално 5% ниже од највише цене из приложених ценовника,
д) да се одговор на захтев за промену цена достави у року од 10 дана од дана пријема захтева,
ђ) да од момента пријема захтева за промену цена до момента примене нових цена мора проћи најмање 15 дана,
е) приложени ценовници из тачке в) морају носити датум примене који важи у моменту подношења захтева,
ж) Наручилац може прихватити захтев за промену цена, уколико оцени да може доћи до поремећаја у редовном снабдевању Наручиоца, а уз претходну сагласност Управног одбора Наручиоца по захтеву Понуђача.
У случају промене јединичне цене добара која су предмет овог уговора, уговорне стране ће сачинити Анекс овом уговору, у складу са одредбама овог члана.
У случају непредвиђених околности због којих би могло доћи до прекида снабдевања Наручиоца, рок важења овог Уговора се Анексом, уз сагласност обе уговорне стране, може продужити до окончања поступка нове набавке.

Остале информације:
-

