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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
На основу члана 55., 57, и 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр.1,
34000 Крагујевац, објављује Oбавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне
набавке број Д-01/18
за набавку добара под називом: Набавка прехрамбених производа –
намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу, Партија 2 Мрзло пилеће и ћуреће месо и
пилећа џигерица.
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1, 34000
Крагујевац. Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke.
ВРСТА НАРУЧИОЦА : Просвета
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предметна јавна набавка број Д-01/18 спроведена је у отвореном поступку јавне набавке, у складу
са одредбама члана 32. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12,14/15 и 68/15).
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је јавна набавка добара број Д-01/18 под називом: Набавка
прехрамбених производа – намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу.
Назив и ознака из општег речника набавки
15000000

Храна, пиће, дуван и сродни производи

03000000

Пољопривредни производи, производи пољопривредних газдинстава,
рибарства, шумарства и сродни производи

У складу са чланом 3. став 1. тачка 35) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) предмет јавне набавке обликован је по партијама, укупно 10 (десет) партија
и то су:
Број
партије
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10

Назив партије
Месо свеже
јунеће,свињско и
изнутрица
Мрзло пилеће и
ћуреће месо и
пилећа џигерица
Месне прерађевинеполутрајне

Назив из општег речника
набавке

Ознака из
ОРН

Месо

15110000

Живинско месо

15112000

Месне прерађевине

15131700

Месне прерађевине
Месне прерађевинеРиба у конзерви и друга
трајне
припремљена риба
Свеже млеко и
Млеко
киселомлечни
Јогурт и други
производи
ферментисани производи
Јаја
Јаја
Сладолед
Сладолед
Брашно од житарица или
Брашно
поврћа и сродни производи
Роба широке
Разни прехрамбени производи
потрошње
Смрзнуто поврће
Поврће и воће мрзло
Прерађено воће

15131700
15240000
15511000
15551000
03142500
15555100
15612000
15800000
15331170
15332100

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
Уговорена вредност набавке добара бр. Д-01/18 за предметну партију износи 5.490.500,00 динара
без ПДВ-а и 6.039.550,00 динара са ПДВ-ом.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
У складу са чланом 85. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брoj 124/12,
14/15 и 68/15) понуде ће бити оцењиване на основу критеријума најнижа понуђена цена.
Елемент критеријума на основу кога ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији
када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом је дужи рок важења понуде.
БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА две
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ПОНУЂЕНА ЦЕНА
НАЈВИША: 5.490.500,00 динара без ПДВ-а
НАЈНИЖА: 4.979.500,00 динара без ПДВ-а
ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА
НАЈВИША: 5.490.500,00 динара без ПДВ-а
НАЈНИЖА: 5.490.500,00 динара без ПДВ-а
ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА
Добављач ће предметну набавку реализовати самостално.
ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора за предметну набавку, заведена у деловоднику за јавне набавке бр. 569
донета је дана 23.07.2018. године.
ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Уговор о јавној набавци за предметну набавку заведен у деловоднику за јавне набавке бр. 603
закључен је дана 06.08.2018. године.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ
Пословно име (назив) добављача

„Котленик промет“доо

Адреса и седиште добављача

36204 Лађевци 540, Краљево

Одговорно лице добављача

Миломир Тошовић

(Потписник уговора - лице овлашћено за
заступање - уписано у регистар надлежног органа
за регистрацију – АПР)
Лице за контакт

Миломир Тошовић

Матични број

07369093

Порески идентификациони број - ПИБ

101957940

Број текућег рачина са називом и седиштем банке
код које се води

105-44377-79 Аик банка

Телефон/факс

036/851-400

E - mail

office@kotlenik-promet.com

Величина правног лица (у смислу Закона о
рачуноводству о разврставању правних лица

средње

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА
Уговор за јавну набавку предметних добара важи од 13.08.2018. године до 13.08.2019. године.
ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА
До промене цене предмета набавке у року важења уговора, а по истеку рока важења фиксне цене
из дате понуде, може доћи у случају промене индекса потрошачких цена хране у Републици Србији
за класификовану групу производа за више/мање од 5% (пет процента) у односу на месец у коме је
вршена последња промена цена.
Уговорене цене могу се мењати по следећој формули:
Нова цена = постојећа цена х
индекс потрошачких цена хране у Републици Србији за
класификовану групу производа односно производ.
На основу захтева за промену цена од стране Добављача или сопствене комерцијалне службе,
Наручилац ће се захтевом обратити Републичком заводу за статистику – група за десиминацију и
односе са јавношћу, у електронској форми - путем сајта (www.stat.gov.rs) и на основу добијеног
одговора о промени просечних месечних потрошачких, односно малопродајних цена, одобрити
повећање или тражити смањење цена по наведеној формули.
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ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15), обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објављује се у року од 5 (пет) дана
од дана закључења уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
www.studentskicentar-kg.rs/nabavke.
Обавештење о јавној набавци чија је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности из
члана 39. Закона, објављује се и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

