На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и
68/15), Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Радича Петровића бр. 26 из Земуна
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
‐ На основу члана 55. и 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ ул. Капетана Радича
Петровића бр. 26 из Земуна објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за партију 1 – Кухињски инвентар у поступку за јавну набавку ОПД
21/2015 – Опрема за угоститељство, образовање и спорт и потрошни пластични материјал за
потребе опремања објекта Комбиноване дечије установе у комплексу Електронске
индустрије, обликоване у седам партија
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Др Сима
Милошевић“,
11080
Земун,
Капетана
Радича
Петровића
бр.
26,
www.pudrsimamilosevic.edu.rs;
Врста наручиоца: остало;
Број јавне набавке: ОПД 21/2015;
Предмет јавне набавке: добра ‐ Опрема за угоститељство, образовање и спорт и потрошни
пластични материјал за потребе опремања објекта Комбиноване дечије установе у
комплексу Електронске индустрије;
Назив и ознака из општег речника набавке: 39220000‐0 – кухињска опрема, предмети за
домаћинство и потрепштине за угоститељство; 39221100‐8 – кухињско посуђе; 39221260‐7 –
метално кухињско посуђе за велике кухиње;
Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.12.2015. године;
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема;
Период важења уговора: до 31.12.2015. године;
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена;
Околности које представљају основ за измену уговора: нема
ПАРТИЈА 1 – КУХИЊСКИ ИНВЕНТАР:
‐Уговорена вредност: 2.086.090,00 динара без ПДВ, односно 2.503.308,00 динара са ПДВ. ‐
Број примљених понуда: 2;
‐Највиша понуђена цена: 2.086.090,00 без пдв‐а;
‐Најнижа понуђена цена: 1.909.034,00 без пдв‐а;
‐Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.086.090,00 без пдв‐а;
‐Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.086.090,00 без пдв‐а;
‐Датум закључења уговора: 23.12.2015. године;
‐Основни подаци о добављачу: „Kvatro plus“ d.o.o. са седиштем у Београу ул. Градски парк
бр. 2 ПИБ: 107161439 Матични број: 20489782;

Комисија за јавну набавку

