Установа Спортски центар „Бор“ у Бору
Зелени булевар бб,
19210 Бор
Интернет страница наручиоца: http://www.sportskicentarbor.com/

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

за јавну набавку Добра – Намирнице за припремање оброка за Народну кухињу, редни број ЈН 04/2020.
Јавна набавка је спроводена на основу члана 131е у складу са чланом 7. став 1.тачка 3. Закона о јавним
набавкама и на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ( ,,Сл гласник
РС“ 29/2020 od 15.03.2020. године) и Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације града Бора бр. 21721/2020 – I донета на седници одржаној 16.03.2020 године на основу члана 41. став 4. у вези члана 43. Закона
о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ( ,,Службени гласник РС“, 87/18)
Предмет јавне набавке: је набавка Добра - Намирнице за припремање оброка за Народну кухињу.
Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН):
15111100 - јунеће месо бут прве класе, 15113000 - свињско месо бут прве класе, 15119000 - суве кости (свињске),
15119600 - риба – ослић, 15131700 - месни нарезак 150гр (свињски)
15612100 – брашно 25/1 Т-500, 15411210 – уље, 15872300 - алева паприка 5/1, 15872300 - суви зачин 5/1, 15872400 со 50/1, 15872300 - ловоров лист 2/1, 15872300 - першун суви 1/1, 15872100 - бибер (млевени), 15511210 – млеко
тетрапак 1/1, 03142500 – јаја, 15530000 – маргарин, 03211300 - пиринач 25/1, 15871110 – сирће алкохолно,
03212000 - кромпир пире, 03221113 - црни лук, 03221113 - бели лук, 03221210 – пасуљ 25/1, 03212100 – кромпир,
03221220 – грашак 10/1 (смрзнути), 03221000 – ђувеч 10/1 (смрзнути)
Уговорена вредност: 6.117.830,00 динара без ПДВ-а а 6.837.181,00 динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: ,,Најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда: 1 (једна).
Понуђена цена: 6.117.830,00 динара без ПДв-а.
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 6.117.830,00 динара без ПДв-а.
Понуђач ће Уговор извршити самостално без подизвођача.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.04.2020. године.
Датум закључења уговора: 08.04.2020. године.
Основни подаци о добављачу: СТР ,, МИХАЈЛОВИЋ“, Доња Мутница бб, 35250 Параћин, ПИБ: 101098293,
Матични број: 61345963.
Период важења уговора: до 31.12.2020. године.
Околности које представљају основ за измену уговора: Нема.
Остале информације: Нема.

