
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: Н1. Предмет јавне набавке су добра: СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 1- ПЕЧУРКЕ  И ОРАХ за Студентске ресторане Установе Студентски центар „Београд“, ЈН бр. Д-40/192. Назив и ознака из општег речника набавке: Печурке 03221300 ; Паприка 03221230; Поврће  03221000
	Text6: 10.892.500,00 дин без ПДВ-а
	Text7: Kритеријум за оцењивање понуда, сагласно Члану 85, став 1. тачка 1) и став 2. Закона, је економски најповољнија понуда према следећим елементима критеријума: 1. Понуђена цена ............................... до 80 пондера2. Рок плаћања ...................................  до 20 пондера.
	Text10: 1
	Text11: 10.892.500,00  дин без ПДВ-а
	Text12: 10.892.500,00  дин без ПДВ-а
	Text13: 10.892.500,00  дин без ПДВ-а
	Text14: 10.892.500,00  дин без ПДВ-а
	Text15: Понуђач извршава уговор без учешћа подизвођача
	Text17: 12.08.2019. године
	Text16: 24.07.2019. године
	Text21: 
	Text20: нема
	Text18:  Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ПЛОДОВИ ПАК доо Ковин из Koвина,Ул. Цара Лазара бр. 193,Матични број: 21004804, ПИБ: 108463471, Текући рачун: 160-404677-97 Banca Intesa, Разврстано као: мало правно лице, Које заступа директор Милан Љубојевић 
	Text19:  до годину дана од дана закључења уговора 


