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ЈНОП 11/2019-1.1.1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке добара – Храна и прехрамбени производи
Партија 8– Хлеб и хлебни производи
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке, број: ЈНОП 11/2019-1.1.1
Опис предмета набавке: Јавна набавка добара – Храна и прехрамбени производи, назив и ознака из
општег речника набавке: 15811000 Хлебни производи.
Процењена вредност јавне набавке: 1.100.000,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 1.016.850,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 3 (три).
Највиша понуђена цена: 1.038.000,00 динара без ПДВ-а.
Најнижа понуђена цена: 886.305,00 динара без ПДВ-а.
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.016.850,00 динара без ПДВ-а.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.016.850,00 динара без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Уговор се неће извршавати
преко подизвођача.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.01.2020. године.
Датум закључења уговора: 20.02.2020. године.
Основни подаци о добављачу: АС „Браћа Станковић“, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 1,
МБ: 20598964, ПИБ: 106423125, број рачуна 165-7007757276-34, који се води код „Adiko Bank“ A.D.
Beograd, кога заступа директор Драган Станковић, чија је понуда заведена под деловодним бројем
87/2020 дана 13.01.2020. године.
Период важења уговора: на период од годину дана од дана закључења уговора или до утрошка
средстава предвиђених за куповину добара из уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора: Право на корекцију цене Добављач стиче
након 120 дана од дана закључења уговора, под условом да индекс потрошачких цена хране у
Републици Србији потврђује раст цена преко 5% у односу на цену коју је Добављач дао у понуди.
Цена из понуде продавца се увећава за проценат који се добија као разлика између индекса
потрошачких цена и 5% (нпр. уколико је раст цена 8% у односу на цену коју је Добављач дао у
понуди, дозвољено је повећање цене за 3%).
Релевантни индекс потрошачких цена хране у Републици Србији је онај који је објављен од стране
Републичког завода за статистику за класификовану групу производа која је предмет овог уговора.
У случају да су се стекли услови за промену цена, Добављач је дужан да Купцу поднесе захтев у
писаној форми. По примљеном захтеву за корекцију цена Купац упућује захтев Републичком заводу
за статистику – група за дисеминацију и односе са јавношћу, у писаној или електронској форми путем
сајта (www.stat.gov.rs). Након добијеног одговора Купац обавештава продавца да ли је промена цене
дозвољена и у ком проценту у односу на цену коју је Добављач дао у понуди.
Након 120 дана од дана закључења уговора Купац има право на корекцију, односно снижење цена
датих у понуди у случају пада цена предметних добара у односу на важећу цену у уговору, а на
основу индекса потрошачких цена хране у Републици Србији, објављеног од стране Републичког
завода за статистику, под условом да индекс потрошачких цена хране у Републици Србији потврђује
пад цена преко 5% у односу на цену коју је Добављач дао у понуди. Цена из понуде продавца се
умањује за проценат који се добија као разлика између индекса потрошачких цена и 5% (нпр.
уколико је пад цена 8% у односу на цену коју је Добављач дао у понуди, дозвољено је смањење цене
за 3%).
Промењене, нове цене могу се примењивати само на будуће испоруке, односно примењиваће се од
дана закључења анекса уговора којим ће се регулисати промена цена. У случају смањења цене, Купац
ће писмено обавестити добављача, с тим да ће се промењене цене примењивати од дана закључења
анекса уговора којим ће се регулисати промена цена.
Купац може, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке
повећати обим набавке уговорених добара од добављача, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност
повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
У случају из ст. 1. овог члана Купац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке
у складу са Прилогом 3Л из Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки
и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
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