
 
 
                                            

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
 
Назив наручиоца: Дом ученика седњих школа у Трстенику 
Адреса наручиоца: Трстеник, Дамјана Максића бр.2 
Интернет страница наручиоца: domucenikatrstenik@gmail.com 
Враста наручиоца:просвета 
Врста предмета:добра 
Опис предмета набавке: пољопривредни и прехрамбени производи за припремање  оброка и пијаћа вода, по 
партијама ( укупно 12 партија ), у отвореном поступку, бр.ОП 1.1.1/17 -Партија број 4-Млеко и млечни производи 
Ознака јавне набавке из Општег речника набавке: 15000000 
Процењена вредност: 641.450,00 динара 
Уговорена вредност: 529.001,60динара без ПДВ-а, одн.603.956,12 динара са ПДВ-ом 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда, са елементима критеријума: понуђена цена-до 70 
пондера и период од закључења уговора у којем се цена неће мењати-до 30 пондера 
Број примљених понуда: два, које су обе прихватљиве 
Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуде: 
- највиша: 529.001,60динара без ПДВ-а, одн.603.956,12 динара са ПДВ-ом 
-најнижа: 479.750,00 динара без ПДВ-а, одн.547.365,00 динара са ПДВ-ом 
Понуђена цена код прихватљивих понуда и период од закључења уговора у коме се цена неће мењати: 
а) Код изабраног понуђача: 

 понуђена цена: 529.001,60динара без ПДВ-а, одн.603.956,12 динара са ПДВ-ом  
 период од закључења уговора у коме се цена неће мењати: 365 дана 

б) код не изабраног понуђача: 
 понуђена цена: 479.750,00 динара без ПДВ-а, одн.547.365,00 динара са ПДВ-ом 
 период од закључења уговора у коме се цена неће мењати: 120 дана 

 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач-добављач, уговор извршава 
самостално. 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.03.2017. године 
Датум закључења уговора:11.04.2017. године  
Основни подаци о добављачу-Продавцу: 
ПТУР "САН" предузетник Тришић Милован из Крушевца,ул.Дринска бр.48,  
матични број: 55784566, ПИБ: 102750193,  
заступник: Милован Тришић  
Период важења уговора: са роком важности 12 месеци од дана његовог закључења, тј. док се код купца не спроведе 
нови поступак јавне набавке за партију која је предмет овог уговора. 
Околности које представљају основ за измену уговора: околности које се тичу битних елемената уговора, посебно  
цене 
      
 
 
              Комисија за јавну набавку 
 
 
            Предраг Терзић, председник 


