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ЈНОП 06/2018-1.1.1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке добара – Храна и прехрамбени производи
Партија 7 – Остале намирнице
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке, број: ЈНОП 06/2018-1.1.1
Опис предмета набавке: Јавна набавка добара – Храна и прехрамбени производи, назив и ознака из
општег речника набавке: 15800000 – Остале намирнице.
Процењена вредност јавне набавке: 9.000.000,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 5.469.045,00 динара без ПДВ-а, односно 6.251.370,00 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 3 (три).
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 6.073.345,00 динара, без ПДВ-а.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 5.469.045,00 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: 26.11.2018. године.
Датум закључења уговора: 21.12.2018. године.
Основни подаци о добављачу: Предузеће „Комерцсервис – продукт цо“ д.о.о. Нови Сад, Булевар
Деспота Стефана број 16, МБ: 08744262, ПИБ: 100454853, број рачуна 160-367485-26 који се води код
„Банка Интеза“ А.Д. Београд, кога заступа директор Ана Шиђанин.
Период важења уговора: Годину дана од дана закључења уговора.
Околности које представљају основ за измену уговора: Промена уговорене цене извршиће се
уколико дође до повећања или смањења потрошачких цена за више од 5 %, према званично
објављеном податку Републичког завода за статистику, у односу на датум закључења уговора о јавној
набавци, односно последњу промену цена. Промена цене примењиваће се на уговорену цену из

понуде (уговора) или анекса уговора и то само у висини промене индекса потрошачких цена, од дана
давања писмене сагласности о прихватању захтева за променом цена уговорне стране којој је захтев
упућен. Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке.

Лице за контакт: Милан Настасијевић,
e-mail: termal.pravnasluzba@gmail.com
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