
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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	Text17: за партију 1,-07.03.2018.годинепартију 2-- 12.03.2018 годинеза партију 3 -и 4.- 09.03.2018године ; за партију 5-09.03.2018.за партију 6-05.03.2018.годинеза партију 7-08.03.2018.године иза партију 8-08.03.2018.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.Наручилац задржава параво да након закључења уговора о јавној набавки може повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)
	Text18: за партију 1,.Кланица, прерада меса и трговина „Недељковић“ ул.Змај Јовина бр. 13 из Шашинци МБ 50634043 ПИБ 101964694за партију 2,ДОО „Фриком“ ул. Зрењанински пут бб из Београда МБ 07042728 ПИБ10003092 4,5,8,9,За партију 3,4 -ДОО "Границе"ул. Николе Пашића 246МладеновацПИБ 101479361МБ 07446802за партију 5 -АД „Београдска Пекарска Индустрија“ ул. Ђорђа Чутуковића бр. 1 из Београда-Земун МБ 07057547 ПИБ 100000784за партију 6-. СЗМТР „Лола“ ул. Ћир Антина бр.6 из Смедерева МБ 52428823 ПИБ 101925740 За партију 7 ДОО "М-ДУ" ул.Јулије Делере 11 Борча МБ 06665268 ПИБ 100212159за партију 8-ДОО „Паланка Промет“ ул.Змај Јовина бр. 14 из Смедеревске Паланке МБ 07395051 ПИБ 101560724 
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