
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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	Text10: За партију 1. –месо и месне прерађевине  jeдна понудa ; партију 2-риба,смрзнуто поврће, смрзнуто пециво две понуде.за партију 3-млеко и млечни производи- две понуде, партију 4.-сиреви две понуде, за  партију 5-јаја две понуде, за  партију 6-хлеб једна  понуда,   за партију 7-воће и поврће две понуде, за партију 8-намирнице широке потрошње две понуде и за партију 9-кајмак једна понуда.
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	Text14: за партију 1 - 772.130,00  динара без ПДВа за партију 2 - 133.450,00 динара за партију 3 - 187.272,00 динара за партију 4 - 77.470,00  динара за партију 5 -76.160,00  динара за партију 6-183.200,00 динара, за партију 7 -358.290,00динара за партију 8-600.090,00 динара и за партију 9 -26.424,00 динара без ПДВа.
	Text15: -
	Text17: за партију 1,2,4,5,8,9, - 15.03.2017. годинеза партију 3 -13.03.2017.године за партију 6-13.03.2017.годинеза партију 7-13.03.2017.године
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	Text21: За све партије предвиђено је средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то уредно потписана и регистрована сопствена бланко меница.
	Text20: Члан 7.Јединичне цене роба које су предмет испоруке по Уговору могуће је у објективним случајевима кориговати у случају:1.до висине инфлаторне стопе или2. сразмерно повећању цена робе по спецификацији НаручиоцаКорекција цена се врши искључиво уз сагласност наручиоца, када ће се закључивати анекс уговора. У случају евентуалних повећања цена на тржишту Понуђач робе се обавезује да ће писменим путем- захтевом обавестити Наручиоца и то у року од 3 (три) дана пре намераване промене цена уз обавезно подношење списка добара за које се тражи промена цене, са понуђеном ценом и новом ценом, кратким образложењем разлога повећања и одговарајућем доказом.  Наручилац је обавезан да у року од три дана обавести да ли прихвата промену цене односно да сагласност на промену цене. Нове цене ће се примењивати само на будуће испоруке тј. примењиваће се од дана закључивања анекса уговора. У случају неприхватања промене цене Наручилац може захтевати раскид уговора о јавној набавци.
	Text18: за партију 1,2,4,5,8,9,ДОО "Паланка Промет" ул. Змај Јовина 14                                                                                                                          МБ 07395051За партију 3 -ДОО "Границе"ул. Николе Пашића 246МладеновацПИБ 101479361МБ 07446802за партију 6 -ДОО "АС Браћа Станковић"ул. Бориса Кидрича бр. 1 Београд-БегаљицаПИБ 106423125 МБ 20598964За партију 7 ДОО "М-ДУ" ул.Јулије Делере 11 Борча МБ 06665268 ПИБ 100212159
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