ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Предшколска установа"Наша радост" Суботица

Адреса наручиоца:

Антона Ашкерца бр.3 Суботица

Интернет страница наручиоца:

www.nasaradost.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:

Предмет јавне набавке су: добра,
Намирнице бр. ЈНOП 6/2015.:
Партија 4: Риба и конзерве од рибе
ОРН:15220000,15241000

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

економски најповољнија понуда

2.514.225,00 - без пдв-а
3.017.070,00 - није обвезник пдв-а

1

Број примљених понуда:

- Највиша

2.514.225,00 - без пдв-а

- Најнижа

2.514.225,00 - без пдв-а

- Највиша

2.514.225,00 - без пдв-а

- Најнижа

2.514.225,00 - 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: 21.09.2015.

Датум закључења уговора:

30.09.2015.

Основни подаци о добављачу:
."Амиготраде" д.о.о., Адреса: Изворска, број 71-а из Београда, МБ: 06031854, Пиб:
100575966, текући рачун: 205-171222-37 код Koмерцијалне банке

Период важења уговора:

31.05.2016.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговорне стране сагласно утврђују да промена уговорене цене Робе као предмета овог уговора,није дозвољена у првих тридесет (60) дана, од дана отварања понуда.
Промена цена може бити одобрена само у случају да је условљена објективним околностима које утичу на целокупно тржиште Робе, тј. на све потенцијалне добављаче.
Уколико је Добављач уједно и произвођач Робе, под наведеним објективним околностима сматраће промена (повећање односно смањење ) цене било ког од улазних параметара (инпута) у
процесу производње Робе, за више од 10% у односу на цене тих параметара које су важиле дан закључења Уговора (према званичним подацима Републичког завода за статистику)
Уколико се Добављач бави трговином Робом, под наведеним објективним околностима сматраће промена (повећање односно смањење ) цена по којима Добављач Робу набавља на тржишту
од својих добављача, за више од 10% у односу на цене Робе које су између Добављача и његовог добављача важиле у време закључења овог уговора.
Под наведеним објективним околностима сматраће се и наступање више силе из члана 17. овог уговора.
Страна која захтева промену цене дужна је да другој страни упути писани захтев за промену цене заједно са доказима којима се потврђује чињеница повећања односно смањења цена за
више од 10% на наин наведен у ставу 3. односно ставу 4. овог члана.
Промена уговорених цена може бити захтевана највише до висине процента промене цена из става 3. односно става 4. овог члана.

Остале информације:
-

