ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Црвени крст Ниш

Адреса наручиоца:

Обреновићева 39 Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.cknis.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Услуге

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:

Отворени поступак јавне набавке, ЈН брoj 1/2019
– Пројекат „Народна кухиња VII фаза“ - припрема и испорука бесплатног оброка за
кориснике права на бесплатан оброк на територији Града Ниша, за период од 01.04.2019. –
31.03.2020. године.
Назив и ознака из општег речника набавке:
55321000-6 - Услуге припремања оброка
55520000-1 - Услуге достављања припремљених оброка

Уговорена вредност:

24.891.657,00 динара без урачунатог пореза на додату
вредност, односно 29.870.000,00 динара са урачунатим
порезом на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора:

Економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума:
1. Понуђена просечна цена једног нарученог и припремљеног оброка по Спецификацији
предмета набавке без урачунатог ПДВ 95
2. Површина магацинског простора за пријем и складиштење животних намирница које ће
достављати Црвени крст Ниш 5
Просечна цена једног нарученог и припремљеног оброка по Спецификацији предмета
набавке без урачунатог ПДВ, 109,00 динара, односно, 130,80 динара са урачунатим ПДВ.
Понуђач користи магацински простор укупне површине објекта од:
744,84 m²

1

Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

109,00 без ПДВ

- Највиша

/

- Најнижа

109,00 без ПДВ

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.03.2019.

Датум закључења уговора:

25.03.2019.

Основни подаци о добављачу:
„Студентски центар“ Ниш, ул. Александра Медведева бр. 2, матични број: 07185456, ПИБ
101858251, самостално је поднео понуду број 07-02-348/1 од 15.03.2019. године.

Период важења уговора:

Уговор важи за период од
01.04.2019. - 31.03.2020.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

