ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ОШ '' Вук Караџић'' Књажевац

Адреса наручиоца:

Омладинска 3, Књажевац

Интернет страница наручиоца:

www.osvuk.com

Врста наручиоца:

Просвета

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:

Намирнице за припремање ужине за потребе ђачке кухиње, партија а) набавка брашна и
производа од брашна, ОРН 15610000

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

395.100,00

1

Број примљених понуда:

- Највиша

395.100,00

- Најнижа

395.100,00

- Највиша

395.100,00

- Најнижа

395.100,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.7.2017.

Датум закључења уговора:

01.08.2017.

Основни подаци о добављачу:
ПТР '' Симпек'' , Књажевац, ул. Трг ослобођења 29, ПИБ 100632760

Период важења уговора:

септембар 2017 до јун 2018.године

Околности које представљају основ за измену уговора:
Цене су фиксне у уговореном периоду од најмање 90 дана који се рачуна од дана закључења уговора. Након истека уговореног рока за фиксне цене, уговорене цене се могу мењати током важења уговора само услед промена цене на тржишту под следећим условима:
У случају повећања или смањења цене у висини преко 10 % у односу на цену Понуђача на основу последњег званичног ценовника са структуром цене (ценовник понуђачевог добављача у време склапања уговора и подношења захтева за повећање цена), важећег на дан истека
уговореног рока.
Продавац је дужан да уз захтев који упућује Купцу за корекцију цена достави, као доказ да је дошло до повећања цене у предметном периоду, сопствени ценовник са структуром цене важећи на дан истека уговореног рока за фиксне цене и нов ценовник важећи на дан
подношења захтева за промену цене, као и ценовник добављача за предметну робу на дан потписивања уговора и на дан предложене корекције цена.
Купац је дужан да поднети захтев са доказима, размотри у најкраћем року, не дужем од седам дана. У случају да Купац, након разматрања утврди да је захтев Продавца за корекцијом цена оправдан, обавестиће о томе Продавца у смислу давања писмене сагласности и
истовремено доставити предлог Анекса уговора о повећању или смањењу цена.
Купац може писмено обавестити Продавца у случају смањења цена намирница које су предмет купопродаје за преко 10 % у односу на њихову цену из задњег ценовника, у овом случају Продавац је дужан да умањи цене намирница које су предмет испоруке, почев од дана
пријема званичног Обавештења Купца са потребним доказима.
О смањењу цена Купац и Продавац на основу достављеног Обавештења Купца и свих релевантних доказа, закључују Анекс уговора о смањењу цена.
У случају да Продавац одбије да изврши корекцију цена-умањење, односно да закључи Анекс уговора, на основу достављеног Обавештења Купца са свим потребним доказима, Купац може раскинути уговор са Продавцем уз реализацију средстава финансијског обезбеђења за
добро извршење посла.
Промењене цене примењиваће се од дана закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цена.

Остале информације:
Јавна набавка је обликована по партијама, укупна процењена вредност је 3.000.000,00
динара, а за партију а) 435.000,00 динара.

