ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дирекција за робне резерве Аутономне Покрајине
Војводине

Адреса наручиоца:

Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.drrapv.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Добра

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 су добра обликована по партијама, и то: ПАРТИЈА 1. –РАФИНИСАНО
ЈЕСТИВО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ И ПАРТИЈА 2. –БЕЛИ КРИСТАЛ ШЕЋЕР
Рафинисано јестиво сунцокретово уље од меркантилног сунцокрета род 2015. године и
шећер добијен из шећерне репе или шећерне трске.
OРН 15421000-5 -рафинисана уља
ОРН- 15831000-4 бели шећер

Уговорена вредност:

Партија 1–РАФИНИСАНО ЈЕСТИВО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ 8.454.015,00 динара без ПДВ-а
Партија 2 - БЕЛИ КРИСТАЛ ШЕЋЕР - 4.545.450,00 динара без
ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Kритеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је "најнижа понуђена цена".

Партија 1- 4 (четири)
Партија 2- 4 (четири)

Број примљених понуда:

- Највиша

Партија 1 -114,50 дин без ПДВ-а
Партија 2 -66,90 дин без ПДВ-а

- Најнижа

Партија 1 -109,70 дин без ПДВ-а
Партија 2 -63,00 дин без ПДВ-а

- Највиша

Партија 1 -114,50 дин без ПДВ-а
Партија 2 -66,80 дин без ПДВ-а

- Најнижа

Партија 1 -110,51 дин без ПДВ-а
Партија 2 -63,00 дин без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуђач је понуду доставио самостално.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.12.2015. године

Датум закључења уговора:

Партија 1- 23.12.2015.године
Партија 2- 23.12.2015.године

Основни подаци о добављачу:
''AXIOM D.O.O. BEOGRAD'', са седиштем у Београду, улица Бановићка бр.5, матични број:
06323430, ПИБ: 102079226, тел.:011/2772499, законски заступник: Владимир
Маодуш-директор

Период важења уговора:

Уговор је закључен на одређено време.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

