
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Услуге]
	Text1: Град Ниш – Градска управа града Ниша, ПИБ: 100232752 и МБР: 17620541
	Text2: 18000 Ниш, Ул. Николе Пашића број 24
	Text3: http://www.ni.rs/ ; http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ 
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text5: Јавна набавка мале вредности услуга, број 404-1/62У-2019-28 – Припрема оброка за кориснике – три оброка дневно (доручак, ручак и вечера) – храна упакована у амбалажама за једнократну употребу – превоз оброка два пута дневно до установе – примена HACCP стандарда од стране понуђача, за кориснике Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља Ниш;Назив и ознака из општег речника набавке: 55520000-1 - Услуге достављања припремљених оброка.
	Text6: 2.166.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а;2.599.200,00 динара са урачунатим ПДВ-ом
	Text7: Најнижа понуђена цена.
	Text10: 2 (две)
	Text11: 3.220.500,00 динара без урачунатог ПДВ-а;
	Text12: 2.166.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а;
	Text13: 3.220.500,00 динара без урачунатог ПДВ-а;
	Text14: 2.166.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а;
	Text15: /
	Text17: 02.09.2019. године
	Text16: број 757 од 19.08.2019. године 
	Text21: Уговор закључен дана 02.09.2019. године. Заводни број код Наручиоца 792 од 02.09.2019. године. Заводни број код Пружаоца услуга 6660 од 02.09.2019. године.Просечна цена дневног оброка (доручак, ручак и вечера) - (за I и II недељу) по Спецификацији предмета набавке без урачунатог ПДВ-а износи 380,00 динара, односно 456,00 динара са урачунатим ПДВ–ом. Процењена вредност јавне набавке је 3.333.333,33 динара без урачунатог пореза на додату вредност.  
	Text20: /
	Text18: ЈПУ „Пчелица“ Ниш, Ул. Орловића Павла бб, Ниш, матични број: 07212500, ПИБ: 100665839, самостално је поднео понуду број 1 од 15.08.2019. године.
	Text19: Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана, односно до утрошка средстава опредељених за те намене, а престаје да важи за уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим законским прописима. 


