ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Адреса наручиоца:

Пожаревац, ул. Дринска бр. 2

Интернет страница наручиоца:

www.pozarevac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

Број набавке: ЈН МВ 3/2020 (1.1.1 у Плану јавних набавки)
Добра: репрезентација - бифе, ОРН 15980000- безалкохолна пића, 15911000- алкохолна
пића, 15860000- кафа, чај и сродни производи, 15831000- шећер.

Уговорена вредност:

Вредност која се уговара износи 668.996,63 динара без
ПДВ-а, односно 802.350,44 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
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Број примљених понуда:

- Највиша

692.238,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

668.996,63 динара без ПДВ-а

- Највиша

692.238,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

668.996,63 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2020. године

Датум закључења уговора:

12.03.2020. године

Основни подаци о добављачу:
Privredno društvo „INON INVEST“ D.O.O. из Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића16 II 12/2,
матични број 20072784, ПИБ 104020526

Период важења уговора:

уговор се закључује на период од 12.03.2020. године до 11.03.2021.
године с тим што наручилац врши куповину добара од испоручиоца путем
појединачних требовања

Околности које представљају основ за измену уговора:
Јединичне цене из понуде важиће током целе реализације уговора и неће се мењати током трајања
уговореног периода осим у случају битно измењених тржишних прилика.
Под измењеним тржишним приликама подразумева се да раст индекса потрошачких цена прелази
пројектовану стопу од 5,5% за 2019. годину који се објављују у „Службеном гласнику РС“, према званичним
подацима Републичког завода за статистику.

Остале информације:
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15.

