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објављује 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору у поступку јавне набавке  

бр. ЈН 29/2017 
 

 

 

1. Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

 

2. Врста предмета: Добра 

 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

  кетеринг     - Услуге ресторана и услуге послуживања храном 55300000 

  Партија 1: Услуге кетеринга за Дане Лудаје  (назив и ознака из ОРН: , 55300000);  

  Партија 2: Услуге кетеринга за пословне партере и сараднике (назив и ознака из ОРН:55300000) 

  Партија 3: Услуге кетеринга  за специјалне госте (назив и ознака из ОРН:55300000) 

1. Уговорена вредност: 

- Партија 1: 6.215,05 динара без ПДВ-а 

- Партија 2: 6.023,75 динара без ПДВ-а 

- Партија 3: 3.363,00 динара без ПДВ-а 

2. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

 

3. Број примљених понуда:  
 

- Партија 1: 1 

- Партија 2: 1 

- Партија 3: 1 

 

4. Највиша и најнижа понуђена цена:  
 Партија 1: Највиша понуђена цена је 6.215,05 динара без ПДВ, а најнижа понуђена 

цена 6.215,05 динара без ПДВ. 



 Партија 2: Највиша понуђена цена је 6.023,75 динара без ПДВ, а најнижа понуђена 

цена 6.023,75 динара без ПДВ. 

 Партија 3: Највиша понуђена цена је 3.363,00 динара без ПДВ, а најнижа понуђена 

цена 3.363,00 динара без ПДВ. 

  

  

5. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
 Партија 1: Највиша понуђена цена је 6.215,05 динара без ПДВ, а најнижа понуђена 

цена је 6.215,05 динара без ПДВ. 

 Партија 2: Највиша понуђена цена је 6.023,75 динара без ПДВ, а најнижа понуђена 

цена 6.023,75 динара без ПДВ. 

 Партија 3: Највиша понуђена цена је 3.363,00 динара без ПДВ, а најнижа понуђена 

цена 3.363,00 динара без ПДВ. 

 Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.06.2017.године 

 

6. Датум закључења уговора: 09.06.2017. године 

 

7. Основни подаци о добављачу:  

Партија 1: СТУР НК Белавила ,Кикинда 

Партија 2: СТУР НК Белавила ,Кикинда 

Партија 3: Агенција SEM-TWENTY,Кикинда 
 

8. Период важења уговора: годину дана  

 

9. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема (јединичне цене из понуде 

важиће током целе реализације уговора и неће се мењати током трајања уговореног периода 

осим у случају битно измењених тржишних прилика) 

 


