
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: [Добра]
	Text1:  Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац"
	Text2: Краља Петра Првог бр.64
	Text3: www.poljvet-svil.edu.rs
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Text5: Набавка намирница за исхрану ученика - 15000000 храна, пиће, дуван и сродни производи
Партија 8  - свеже воће и поврће -15300000
	Text6:   1.885.500,00 динара без ПДВ-а
  2.074.050,00динара са ПДВ-ом
	Text7: Најнижа понуђена цена
	Text10: 2
	Text11:  1.885.500,00 динара без ПДВ-а
	Text12:    1.476.700,00  динара без ПДВ-а
	Text13:   1.885.500,00 динара без ПДВ-а
	Text14:   1.885.500,00 динара без ПДВ-а
	Text15: 
	Text17: 12.06. 2017.године
	Text16:  29.05.2017. године  
	Text21: 
	Text20: Након закључења уговора Купац може да дозволи промену цене само из објективних
разлога у складу са чл. 115 ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена
може да иницира како Продавац,тако и Купац.

	Text18: Паланка промет д.о.о. Змај Јовина бр.14  Смедеревска Паланка матични број 07395051, ПИБ 101560724, рачун бр. 160-7786-95  код пословне банке Банка Интеса, које заступа директор Звонко Стојковић
	Text19: Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци.
Уколико Купац из објективних разлога, до краја истека уговорене обавезе од 12 месеци,
благовремено не закључи нове уговоре о набавци предметних добара за наредни период,
рок трајања овог уговора се може анексом продужити до дана закључивања новог уговора.



