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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
бр 124/12, 14/15 и
68/15), Установа за предшколско васпитање и образовање ''Радост''
Радост Србобран
Србобран, из Србобрана,
Јована Поповића бр. 9, делатност просвете, www.radost.rs, објављује
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о закљученим уговорима о јавној набавци добара , у поступку јавне набавке мале
вредности по партијама бр. 01/2017 ужина и храна за децу у 2017. години
Предмет набавке:
Добра-ужина и храна за децу
Шифра из ОРН 15000000 храна
храна, пиће,
пиће дуван и сродни производи
Уговорена вредност:
-за партију 01 ужина, хлеб и пециво (ОРН 15813000 храна за доручак) ОРН 15810000 (хлебни
производи, пецива и колачи); =1.389.740,оо
=
динара без ПДВ-а;
-за партију 02 месо и прерађевине од меса (ОРН 151000000 производи животињског порекла,
месо и месни производи) =276.145,оо
=276.145, динара без ПДВ-а;
-за партију 03 остале намирниц
намирнице ОРН 15800000 (разни прехрамбени производи
производи); 15400000
(животињска или биљна уља и масти
масти; 15200000 (припремљена и конзервисана риба); 15500000
(млечни производи);
); 15300000 (воће
(воће, поврће и сродни производи), =459.237,87
459.237,87 динара без ПДВа.
Критеријум за доделу уговора
уговора;
Најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда;
за партију 01 – ужина, хлеб и пециво,
пециво три (3),
за партију 02 – месо и прерађевине од меса, једна (1),
за партију 03 – остале намирнице
намирнице, једна (1),
Понуђена цена:
пециво највиша =1.801.262,2о динара, најнижа =1.389.740,оо
за партију 01 – ужина, хлеб и пециво,
динара без ПДВ-а,
ПДВ
за партију 02 – месо и прерађевине од меса, једна понуда од =276.145,оо без ПДВ-а,
за партију 03 – остале намирнице
намирнице, једна понуда од =459.237,87 динара без ПДВ
ПДВ-а,
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Понуђена цена код прихватљивих понуда;
за партију 01 – ужина, хлеб и пециво, највиша =1.801.262,2о динара, најнижа =1.389.740,оо
динара без ПДВ-а,
за партију 02 – месо и прерађевине од меса, једна понуда од =276.145,оо динара без ПДВ-а,
за партију 03– остале намирнице, једна понуда од =459.237,87 динара без ПДВ-а.
Датум доношења одлуке о додели уговора;
05. априла 2017. године
Датум закључења уговора:
06. априла за партије 2 и 3, а 11. април за партију 1.
Основни подаци о добављачима:
за партију 1 – ужина, хлеб и пециво – ''Нови хит'' доо из Србобрана, Ј.Ј. Змаја бр. 5, , ПИБ
109214560, мат. бр. 21143421,
за партију 2 – месо и прерађевине од меса - И.М. ''Матић'' Нови Сад, Клисански пут 113, ПИБ
102072329, мат. бр. 08656908,
за партију 3 – остале намирнице - СТР ''Игнис'' Србобран, Јована Поповића 26, ПИБ
101867860, мат. бр. 51546504.
Период важења уговора;
Од 01.05.2017. па до годину дана од његовог закључења, односно до 30.04.2018.
Околности које представљају основ за измену уговора:
Дате су подробно у Конкурсној документацији у поглављу VIII Упутство понуђачима како да
сачине понуду, тачка 11. Цена, став 2. Промена цене (стр. 51. и 53.) као и у члану 2. став 2.
сваког појединачног уговора за партију из јавне набавке.

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
Александра Врсајковић
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