Назив и адреса наручиоца:Институт за низијско шумарство и животну средину
21000 Нови Сад, Антона Чехова 13д
Врста наручиоца: просвета и наука
Интернет страница наручиоца: www.ilfe.org
Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.2.3.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број: 57/2018-1
Опис предмета набавке: Услуге хотела и ресторана, 55310000 – услуживање у ресторанима,
15812121 – слане пите; 15812122 – слатке пите; 15812200 – колачи; 15813000 – храна за
доручак
Процењена вредност јавне набавке: 2.520.000,00 (без ПДВ-а).
1. Услуживање у ресторанима (националнорибљи)

170.000,00

2.Услуживање у ресторанима (интернационални);

1.150.000,00

3. Кетеринг

1.200.000,00

Уговорена вредност јавне набавке: 1.350.000,00 динара (без ПДВ-а); 1.620.000,00 (са ПДВ-ом)
партија 2- 1.150.000,00 динара без ПДВ-а
партија 3- 1.200.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 4
партија 1- није пристигла ни једна понуда
партија 2- једна прихватљива понуда
партија 3 – три прихватљиве понуде
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:
партија 2Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена):
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

RIBARSKO OSTRVO

Укупна јединична цена 38.433,31 динара

1.
Подаци из понуде
Укупна јединична цена без ПДВ-а:

38.433,31 динар

Укупна јединична цена са ПДВ-ом:

46.120,00 динара

Рок важења понуде:
(минимум 60 дана од дана отварања понуда)

60 дана

Начин плаћања: вирмански на рачун понуђача.
Услови плаћања и рок плаћања: 15 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна за
извршену услугу (минимални рок плаћања је 10 дана, а максимални 45 дана од дана пријема
исправно сачињеног рачуна за извршену услугу).
Радно време: 10:00 – 23:00 (минимум од 11:30 до 23:00 часова).
Локацијa ресторана на територија града Новог Сада
Партија 3УР СРПСКА КУЋА

1.Укупна јединична цена без ПДВ за
горе наведене Меније
1+2+3+4+5+6+7
2. Укупно износ ПДВ-а за горе
наведене Меније 1+2+3+4+5+6+7
Укупно 1 + 2 износи
Вредност пиће по особи износи без
ПДВа
Ангажовање конобара је укључено у
цену код минималне поруџбине од
20 особа за кафе паузу , у случају да
је број мањи од минималног
ангажовање по кафе паузи износи:

3.040,00

динара

608,00

динара.

3.648,00

динара.

200,00

динара.
динара.

2.500,00

Рок и начин плаћања: 15 дана вирмански
Рок важења понуде:60 дана
Рок испоруке: 48 сати
2. BERTONI MAX D.O.O

1.Укупна јединична цена без ПДВ за
горе наведене Меније

3.200,00

динара

1+2+3+4+5+6+7
2. Укупно износ ПДВ-а за горе
наведене Меније 1+2+3+4+5+6+7
Укупно 1 + 2 износи
Вредност пиће по особи износи без
ПДВа
Ангажовање конобара је укључено у
цену код минималне поруџбине од
20 особа за кафе паузу , у случају да
је број мањи од минималног
ангажовање по кафе паузи износи:

640,00

динара.

3.840,00

динара.

250,00

динара.
динара.

3.500,00

Рок и начин плаћања: 15 дана вирмански
Рок важења понуде:90 дана
Рок испоруке: 48 сати
Понуђач је доставио све доказе о испуњавању додатних услова захтеване конкурсном
документацијом

3. UR TRPEZA KETERING

1.Укупна јединична цена без ПДВ за
горе наведене Меније
1+2+3+4+5+6+7
2. Укупно износ ПДВ-а за горе
наведене Меније 1+2+3+4+5+6+7
Укупно 1 + 2 износи
Вредност пиће по особи износи без
ПДВа
Ангажовање конобара је укључено у
цену код минималне поруџбине од
20 особа за кафе паузу , у случају да
је број мањи од минималног
ангажовање по кафе паузи износи:

3.310,00

динара

662,00

динара.

3.972,00

динара.

200,00

динара.
динара.

0

Рок и начин плаћања: 15 дана вирмански
Рок важења понуде:180 дана
Рок испоруке: 24 сатa
Понуђач је доставио све доказе о испуњавању додатних услова захтеване конкурсном
документацијом

Датум доношења одлуке о додели уговора: 57/9 од 07.03.2018. године
Датум закључења уговора: 14.03.2018. година
Основни подаци о добављачу:
Партија 2- РИБАРСКО ОСТРВО Д.О.О из Новог Сада, Рибарско острво 4, ПИБ:104802695,
МБ:2024724
Партија 3 - СРПСКА КУЋА - из Новог Сада, Нова 3, бб, ПИБ:104442905, МБ:62234229
Период важења уговора: 31.12.2018. година
Околности које представљају основ за измену уговора:
Лице за контакт: Леополд Пољаковић Пајник, e-mail:leopoldpp@uns.ac.rs

