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: 57/2018-2
Опис предмета набавке: Услуге хотела и ресторана, 55310000 – услуживање у ресторанима
Процењена вредност јавне набавке: 170.000,00 (без ПДВ-а).
Услуживање у ресторанима (национално-рибљи)

170.000,00

Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена):
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

STUR PIPPING, Струмичка 16, Укупна јединична цена 17.875,01 динара
21000 Нови Сад

1.

-

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
– УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА РИБЉОМ И
НАЦИОНАЛНОМ КУХИЊОМ НА ТЕРИТОРИЈИ

-

ГРАДА НОВОГ САДА

-

Укупна понуђена цена без ПДВ-а је 17.875,01 динара.

-

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом је 21.450,00 динара.

-

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.

-

Услови плаћања и рок плаћања: 30 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).

-

Авансно плаћање није дозвољено. Понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће
одбијена као неприхватљива.

-

Рок важења понуде је 45 дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од 30
дана).

-

Радно време: 10,00-24,00 часова (минимум од 11:30 до 23:00 часова).

-

Локацијa ресторана – територија града Новог Сада (заокружити): ДА

-Понуђач је доставио све доказе о испуњавању додатних услова захтеване конкурсном
документацијом
Уговорена вредност јавне набавке 170.000,00 динара (без ПДВ-а); 204.000,00 (са ПДВ-ом)
Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2018. године
Датум закључења уговора: 23.05.2018. година
Основни подаци о добављачу:
STUR PIPPING, Струмичка 16, 21000 Нови Сад , ПИБ:100462572, МБ:50463109
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

НЕ

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

