ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Предшколска установа "Милица Ножица"

Адреса наручиоца:

Владе Даниловића бр.9, 14000 Ваљево

Интернет страница наручиоца:

www.milicanozica.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 је намирнице и прехрамбени произвоси обликована по партијама
ЈН бр. 1.1.12/2018, Партија бр.14-Шећерни концентрати
Назив и ознака из општег речника набавке:
- -партија 1 –свеже јунеће и свињско месо
- 151111100-јунетина, 15113000-свињетина
- -партија 2 – свеже пилеће месо
- 15112100- свеже живинско месо
- -партија 3 – месне прерађевине
- 15131700 – месне прерађевине
- -партија 4 – риба и прерађевине
- 15220000-смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо
- -партија 5 – конзумна јаја
- 03142500-јаја
- -партија 6 – млеко и млечни производи
- 15511100-пастеризовано млеко
- 15550000-разни млечни производи
- -партија 7 – уље
- 15411210- уље за пржење
- -партија 8 –маргарини и свињска маст
- 15431100-маргарин
- 15412100-животињска маст
- -партија 9- свеже поврће
- 03221000-поврће
- -партија 10 – свеже воће
- 03222000-воће
- -партија 11 – смрзнуто поврће
- 15331170 – свеже и смрзнуто поврће
- -партија 12 – смрзнуто воће
- 153300000- прерађено воће и поврће
- -партија 13 – шећерета

Уговорена вредност:

197.215,00 рсд без пдв-а
229.116,50 рсд са пдв

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

197.215,00 динара без пдв-а

- Најнижа

197.215,00 динара без пдв-а

- Највиша

197.215,00 динара без пдв-а

- Најнижа

197.215,00 динара 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: 17.06.2019.

Датум закључења уговора:

10.07.2019.

Основни подаци о добављачу:
Еуропром д.о.о. Лукавац бб, Ваљево, порески идентификациони број 100073729. матични
број 07396635

Период важења уговора:

до завршетка отвореног поступка, односно до
закључења новог уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

