
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:
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	Text5: Предмет јавне набавке бр. 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4 су добра– „ Набавка намирница за исхрану деце“    Партија 1:Прехрамбено пољопривредни производи- ОРН 03200000-Житарице,кромпир,     поврће, воће и коштуњаво воће, ОРН-15800000-Разни прехрамбени производиПартија 2: Млеко и млечни производи- ОРН 15500000, Млечни производиПартија 3: Хлеб и пециво - ОРН 15810000 Хлебни производи , свежа пецива и колачиПартија 4:Месо-ОРН 15100000-Производи животињског порекла, месо и месни производи           -ОРН 15211000- Рибљи филети
	Text6: За партију 1.435.691,12динара без ПДВ-а494.222,50динара са пдв-омЗа партију 2.152.800,00динара без пдв-а172.300,00 динара са пдв-омЗа партију 3:145.914,00динара без пдв-а160.400,00 динара са пдв-омЗа партију 4.415.145,90 динара без ПДВ-а465.215,00 са ПДВ-ом
	Text7: Најниже понуђена цена
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	Text11: 435.691,12  динара без пдв-за партију  1162.625,75  динара без пдв- за партију 2145.914,00  динара без пдв за партију  3415.145,90  динара без пдв  за партију 4
	Text12: 435.691,12   динара без пдв-а-за партију  1152.800,00   динара без пдв-а-за партију  2145.914,00   динара без пдв-а -за партију 3415.145,90   динара без пдв-а-за партију  4
	Text13: 435.691,12   динара без пдв-за партију  1162.625,75   динара без пдв-за партију  2145.914,00   динара без пдв- за партију 3 415.145,90  динара без пдв-за партију  4
	Text14: 435.691,12  динара без пдв-за партију    1152.800,00  динара без пдв-за партију    2145.914,00  динара без.пдв-а за партију 3415.145,90  динара без пдв-за партију    4
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	Text17: 03.04.2020.године за партију 103.04.2020.године за партију 203.04.2020. године за партију 303.04.2020.године за партију 4
	Text16: 13.03.2020.године
	Text21: Уговор је закључен 03.04.2020.год. а достављен је  03.04.2020.године - за партију 1Уговор је закључен 03.04.2020.год. а достављен је  03.04.2020.године - за партију 2Уговор је закључен 03.04.2020.год., а достављен је 03.04.2020.године - за партију 3Уговор је закључен 03.04.2020.год. а достављен је  03.04.2020.године - за партију 4
	Text20: /
	Text18: За партију 1: FARMA-PRODUKT CO" DOO, ул. Tрг Светог Саве 8,37215 Ражањпиб:102490569 мат бр.17431285За партију 2: "ДИС ТОДОРОВИЋ" ДОО, ул. Светог Саве 4, 37215 Ражањпиб:101463441 мат.бр.07841035За партију 3:FARMA-PRODUKT CO" DOO, ул.Трг Светог Саве 8,37215 Ражањпиб:102490569 мат бр.17431285За партију 4:FARMA-PRODUKT CO" DOO, ул. Трг Светог Саве 8,37215 Ражањпиб:102490569 мат бр.17431285
	Text19: 1 годину 


