
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:
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	Text2: Београд, Светозара Марковића 56,
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	Text5: Опис предмета набавке: Купус Назив и ознака из општег речника набавке: 15300000 Воће , поврће и сродни производи 
	Text6: 1.883.000,00 динара
	Text7: -економски најповољнијa понудa, сагласно члану 85, став 1, тачка 1 и став 2 Закона о јавним набавкама на основу следећих елемената критеријума:понуђена цена ............до 80 пондера, рок плаћања ........до 20 пондера
	Text10: 3 понудe
	Text11: 3.505.000,00 динара
	Text12: 1.883.000,00 динара
	Text13:  2.295.000,00 динара 
	Text14:  1.883.000,00 динара
	Text15: Без подизвођача
	Text17: 26.05.2014.године
	Text16:  1888 од 23.04.2014.године
	Text21: 
	Text20: Усклађивање цена купуса свежег, купуса црвеног и кеља из предмета ове јавне набавке вршиће се након истека рока од 60 дана од дана закључења уговора.Након истека рока из став 1 овог члана, промена  цена купуса свежег, купуса црвеног и кеља (у случају повећања или смањења ових цена), врши се се седмодневно 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.sr.gov.yu, линк: Воће и поврће, Национални извештаји, кванташка пијаца и зелене пијаце) о седмодневном кретању цена воћа  и поврћа на кванташкој пијаци и зеленим пијацама у Београду  Каленић  и Скадарлија).Под просечном тржишном ценом подразумева се аритметичка средина цена сваког појединачног производа  која представља аритметичку средину збира аритметичке средине цена са зелених пијаца  Каленић и Скадарлија и  цене са кванташке пијаце {[( Каленић +Скадарлија ) : 2]  +кванташка пијаца }.Промена цена може се вршити највише до нивоа просечне тржишне цене у тренутку усклађивањ, уз праћење тенденције пада или  раста цена.Усклађивање цена киселог купуса из предмета ове јавне набавке вршиће се након истека рока од 60 дана од дана закључења уговора, процентуално, у складу са  променама цена на тржишту (у случају повећања или смањења ове цене)-у  висини преко 5 % у односу на просечну тржишну цену у тренутку подношења понуде, код прве корекције цена- у висини преко 5 % у односу на просечну тржишну цену у тренутку последње претходне корекције  цене, код свих осталих корекција цене
	Text18: М-ДУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ  ТРГОВИНУ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД БОРЧА, ЈУЛИЈЕ ДЕЛЕРЕ 11Матични број: 06665268ПИБ: 100212159ПДВ: 130724467
	Text19: Уговор се закључује на одређено време од годину дана  од дана закључења.


