Назив и адреса наручиоца: ПУ „Чаролија“ Вршац, Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
Врста наручиоца: Предшколско образовање
Интернет страница наручиоца: http://www.pucarolija.com/
Број: 320/74-2018
Датум: 28.06.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
у отвореном поступку јавне набавке
Врста предмета набавке: Добра
Опис предмета набавке: Намирнице за припремање хране-исхране деце, по партијама
Назив и ознака из општег речника набавке:
15000000-Храна, пиће, дуван и сродни производи
15800000- Разни прехрамбени производи
15400000-животињска или биљна уља и масти
Процењена вредност јавне набавке за партију бр. 4 – Намирнице широке потрошње за коју је
закључен уговор износи: 4.783.334,00 динара (без ПДВ-а).
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда за партију бр. 4 – Намирнице широке потрошње: 2 понуда
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију бр. 4 – Намирнице широке
потрошње: 3.348.320,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију бр. 4 – Намирнице широке
потрошње: 3.348.320,00 динара без ПДВ-а
Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.05.2018. године
Основни подаци о добављачима:
Партија број 4 – Намирнице широке потрошње:

„SELEKTA“ D.O.O, Клисански пут 134, 21000 Нови Сад, МБ: 08225249, ПИБ:
100237999
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 3.348.320,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 3.885.534,00 динара
Датум закључења уговора: 10.06.2018. године

1

Период важења уговора: Сви уговори су закључени на период од годину дана односно до
испуњења уговорних обавеза.
Околности које представљају основ за измену уговора:
Уколико на тржишту дође до промене раста индекса потрошачких цена за уговорену
робу, према подацима објављених од стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, објављених на Порталу Система тржишних информација пољопривреде
Србије, као и на основу званично објављених података у штампи изложених од стране
овлашћених
Сваки наредни раст потрошачких цена рачуна се према подацима са Портала Система
тржишних информација пољопривреде Србије, од важеће уговорене цене у Сагласности купца.
Уколико на тржишту дође до пада индекса потрошачких цена за уговорену робу, према
подацима са Портала Система тржишних информација пољопривреде Србије, за 10% и више од
уговорене цене, Купац има право да поднесе Продавцу, у писменој форми, захтев за смањење
цене.
Сваки наредни пад потрошачких цена рачуна се према подацима са Портала Система
тржишних информација пољопривреде Србије, од важеће уговорене цене у Сагласности
продавца.
Лице за контакт: Миљана Ђура, e-mail: javnenabavke@pucarolija.com
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