
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text5: JН A13/2018 - Набавка хране и намирница за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и напитака за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево, по партијама, ради закључења оквирног споразума за оквирни период од 01.01.2019. године, односно од дана закључења до 31.12.2020. године и то:Партија 1 – Хлеб - франко Дечије одмаралиште на Дичибарама.       Партија 2 - Млеко и млечни производи и јаја - франко Дечије одмаралиште на Дичибарама.                Партија 3 - Месо и сухомеснати производи - франко Дечије одмаралиште на Дичибарама.      Партија 4 - Намирнице - франко Дечије одмаралиште на Дичибарама.   Партија 5 - Воће и поврће - франко Дечије одмаралиште на Дичибарама.Партија 6 - Алкохолна пића и напици за потребе кухиње ЈП "Урбанизам" Панчево (роба за даљу продају у кафе кухињи).Опис предмета јавне набавке: храна, намирнице  - ознака из општег речника набавке: 15000000 – храна, пиће, дуван и сродни производ
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