ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Основна школе „Данило Киш“

Адреса наручиоца:

Ул. Генерала Штефаника, Београд

Интернет страница наручиоца:

http://osdanilokis.edu.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:

"Услуге достављања припремљене хране за ученике у продуженом боравку“, ОРН 55524000

Уговорена вредност:

2.649.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:
Економски најповољнија понуда
Укупан број пондера је 100.
1. Критеријум – Најнижа Понуђена цена услуге по једном оброку без ПДВ (ЦЕНА)
Највећи број пондера по овом критеријуму износи: 45 пондера
Најповољнија понуда по основу критеријума висина цене је понуда са најнижом ценом услуге по једном оброку. Број пондера понуђача са мање повољним ценама услуге одређује се према формули:
вредност најниже понуђене цене једног оброка
БРОЈ ПОНДЕРА = ------------------------------------------------------------ x 45
вредност цене услуга појединачне понуде једног оброка
2. Критеријум – Гратиси
Највећи број пондера по овом критеријуму износи: 45 пондера
1.По основу гратиса укупно 25 пондера (гратисе изразити у броју гратис оброка на месечном нивоу)
- 25 пондера понуђач који даје највећи број гратиса
- 15 пондера понуђач који је други по броју гратиса
- 10 пондера понуђач који је трећи по броју гратиса
- 5 пондера понуђач који је четврти по броју гратиса
- 2 пондера остали понуђачи који су одобрили гратисе
- 0 пондера понуђач који не одобрава гратисе
2.Послужење за школску славу и дан школе укупно 20 пондера (гратисе изразити у цени за сваку свечаност)
- Максимална цена која ће бити гратис за школу а односи се на прославу школске славе и за Дана школе.
Најповољнија понуда по основу критеријума гратиси је понуда са највећом ценом која ће бити гратис за школу а односи се на наведене прославе. Број пондера понуђача са мање повољним гратисима одређује се према формули:
вредност цене услуга појединачне понуде
БРОЈ ПОНДЕРА = ------------------------------------------------------------ x 20
вредност највеће понуђене цене
3. Критеријум – Повољнији рок плаћања
Највећи број пондера по овом критеријуму износи: 10 пондера
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Број примљених понуда:

- Највиша

165,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

117,90 динара без ПДВ-а

- Највиша

165,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

165,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Предмет Уговора Добављач ће извршити самостално.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.12.2015.

Датум закључења уговора:

29.12.2015.

Основни подаци о добављачу:
„FAN GRUPO“ д.о.о. Београд Ул. Слободана Берберског бр 18 љ

Период важења уговора:

Уговор ступа на снагу даном потписивања и
важи до испуњења обавеза овог уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

