ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу - Филозофски факултет Ниш

Адреса наручиоца:

Улица Ћирила и Методија број 2.

Интернет страница наручиоца:

http://www.filfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:

Предмет јавне набавке мале вредности су услуге – угоститељске услуге за потребе
Факултета, обликована у 4 (четири) партије, ЈНМВ број У05-2016.
Ознака и назив из општег речника набавке: 55300000 – услуге ресторана и услуге
послуживања храном.
Обавештење о закљученом уговору се односи на Партију бр. 1.

Уговорена вредност:

до износа процењене вредности за Партију бр. 1 од
1.900.000,00 динара (без ПДВ-а), односно 2.280.000,00
динара (са ПДВ-ом)

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за стручну оцену понуда и доделу уговора био је „најнижа понуђена цена“.

3 (три) понуде, од којих је 1 (једна)
неприхватљива понуда

Број примљених понуда:

- Највиша

јединична цена: 7.282,66 динара

- Најнижа

јединична цена: 6.675,00 динара

- Највиша

јединична цена: 7.282,66 динара

- Најнижа

јединична цена: 6.675,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

У предметној јавној набавци не постоји део или вредност уговора који ће се извршити преко
подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.05.2016. године

Датум закључења уговора:

17.05.2016. године-наручилац
20.05.2016. године-понуђач

Основни подаци о добављачу:
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА БИСЕР АЛЕКСАНДАР ТРПЕСКИ ПР НИШ, улица Косте Стаменковића
бр. 1, ПИБ: 100690654, МБ: 54411642

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Не постоје околности које могу утицати на измену уговора.

Остале информације:
Извршење услуге одвијаће се сукцесивно током периода на који је уговор закључен, а у складу са
потребама Наручиоца.
Извршење уговора о јавној набавци вршиће се максимално до износа средстава који је одређен
за ове намене.

