
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Добра]
	Text1: Установа Студентски центар“Београд“
	Text2:  Београд, Светозара Марковића 56 
	Text3: www.sc.rs 
	Dropdown1: [Просвета]
	Text5: СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ - ЛИСНАТО ПОВРЋЕ, ЈН Д-69/20  
Назив и ознака из општег речника набавке: Лиснато поврће 03221300   
	Text6: 10.711.000,00  динара, без ПДВ-а
	Text7: Економски најповољнија  понуда, сагласно члану 85. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о  јавним набавкама 


	Text10: 3 понуде
	Text11: 11.987.000,00 динара, без ПДВ-а    
	Text12: 10.711.000,00  динара, без ПДВ-а
	Text13: 11.987.000,00  динара, без ПДВ-а    
	Text14: 10.711.000,00  динара, без ПДВ-а
	Text15: Понуђач коме је додељен  уговор не наступа са подизвођачем.
	Text17: 25.01.2021. године   
          
	Text16: 05.01.2021. годинe 
	Text21:  Нема.
	Text20: Корекција цена производа из члана 10. став 1. тачке 1) – 7) овог уговора врши се према подацима Министарства пољопривреде РС – Систем тржишних информација пољопривреде Србије, за последњу седмицу која претходи дану подношења захтева,  који се  објављују  на сајту Mинистарства пољопривреде www.stips.minpolj.gov.rs, линк: Воће и поврће, Национални извештаји, кванташка пијаца о петнаестодневном кретању цена воћа и поврћа на кванташкој пијаци.
Након закључења уговора, промена цена се врши петнаестодневно, уколико је, према подацима из става 1. овог  члана,  дошло до раста или пада цена предметних производа  у износу преко 5% у односу на цену са кванташке пијаце  према подацима Министарства пољопривреде РС из  претходног става, на дан отварања понуда, односно у време последње извршене корекције цена, код свеке наредне корекције.
Корекција цена, повећање или смањење се врши у процентуалном износу, за утврђени проценат раста, односно пада цена.
Уколико уговорне стране не постигну споразум о промени цена, у смислу става 4. тако да једна од  уговрних страна једнострано откаже уговор, отказни рок износи 8 дана.
	Text18: M-DU PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BORČA, Беогрaд - Палилула, Борча, Јулије Делере 11, текући рачун привреде: 330-4006475-31, матични број: 06665268, ПИБ: 100212159
разврстан као: мало правно лице, које заступа директор Мирко Миљковић



	Text19:  година дана од дана закључења  уговора


