ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Установа Спортски центар ,,Бор" у Бору

Адреса наручиоца:

ул. Зелени булевар б.б. 19210, Бор

Интернет страница наручиоца:

http://www.sportskicentarbor.com/

Врста наручиоца:

Остало

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:
ДОБРА - Намирнице за припремање оброка за Народну кухињу обликована у 3 партије:
Партија 1:
јунеће месо бут прве класе – 15111100, свињско месо бут прве класе – 15113000, суве кости (свињске) – 15119000,
риба-ослић – 15119600, месни нарезак 150гр (свињски) - 15131700
Партија 2:
брашно 25/1 Т-500 – 15612100, уље – 15411210, алева паприка 5/1 - 15872300, суви зачин 5/1– 15872300, со 50/1 –
15872400, ловоров лист 2/1 – 15872300, першун суви 1/1 – 15872300, бибер млевени – 15872100, млеко тетрапак
1/1 – 15511210, јаја – 03142500, маргарин - 15530000, пиринач 25/1 – 03211300, сирће алкохолно – 15871110,
Партија 3:
црни лук – 03221113, бели лук - 03221113, пасуљ 25/1 – 03221210, кромпир – 03212100, грашак 10/1 смрзнути –
03221220, ђувеч 10/1 смрзнути - 03221000

Уговорена вредност:

Партија 2 2.823.097,00 динара без ПДВ-а
3.128.855.90 динара са ПДВ-ом
Партија 3 1.895.900,00 динара без пдв-а
2.085.490,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: ,,Најнижа понуђена цена"
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Број примљених понуда:

- Највиша

3.981,332,60

- Најнижа

1.895.900,00

- Највиша

3.540.088,00

- Најнижа

1.895.900,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.03.2019 године

Датум закључења уговора:

05.04.2019 године

Основни подаци о добављачу:
Стана Михајловић предузетник СТР МИХАЈЛОВИЋ, Доња Мутница бб, 35250 Параћин,
Матични број:61345965;

Период важења уговора:

до 31.12.2019 године

Околности које представљају основ за измену уговора:

Нема

Остале информације:
Нема

