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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ул. Краља Милутина бр. 8
Б е о г р а д

Број: 0094-40492-360/13
Датум: 08.08.2013.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС''  бр. 
124/12)

Национална служба за запошљавање
(организација за обавезно социјално осигурање)

Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 37
www.nsz.gov.rs

oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

       На основу спроведеног поступка јавне набавке број 25/13 за набавку 
добара за потребе кафе кухиње, уговори су закључени са понуђачем:

Опис
Уговорена 
вредност

Број 
примљених 

понуда

Датум 
закључења 

уговора

Подаци о 
добављачу

Период 
важења 
уговора

Партија 
1

Прехрамбени 
производи, шифра из 
ОРН: 15000000

8.772.837,00 1 08.08.2013.

''ПКБ 
ВЕЛЕПРОДАЈА -
ПРОДУКТ'' а.д., 
ул. Зрењанински 
пут бр.194, 11211 
Београд – Борча, 
ПИБ: 100205670, 
МБ: 07091907

12 
месеци

Партија 
2

Хемијска средства и 
остала потрошна 
добра, шифра из 
ОРН: 33700000, 
39800000

2.791.458,00 1 08.08.2013.

''ПКБ 
ВЕЛЕПРОДАЈА -
ПРОДУКТ'' а.д., 
ул. Зрењанински 
пут бр.194, 11211 
Београд - Борча, 
ПИБ: 100205670, 
МБ: 07091907

12 
месеци
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- Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена по партији;

- За сваку партију је приспела по једна понуда, тако да свака понуђена
цена у оквиру одређене партије претставља истовремено највишу и 
најнижу понуђену цену;

- Датум доношења одлуке о додели уговора је 06.08.2013. године;

- Уговорне цене морају бити фиксне минимум 6 месеци од дана 
закључења овог Уговора.

- Након 6 месеци од дана закључења овог Уговора, у складу са чланом 
115. Закона о јавним набавкама, уговорне стране могу тражити промену 
цена предметних добара уколико на тржишту дође до њихове осетније 
промене, о чему је уговорна страна која захтева промену цена дужна да 
достави валидан и релевантан доказ другој уговорној страни. Промена 
цена може бити одобрена само у случају да је условљена објективним 
околностима које утичу на целокупно тржиште предметних добара, тј. на 
све потенцијалне добављаче. Под наведеним објективним околностима 
сматраће се промена индекса потрошачких цена за више од 5% у односу 
на дан закључења Уговора (према званичним податцима Републичког 
завода за статистику). Промена цена може бити захтевана највише до 
висине процента промене потрошачких цена. Промена цена може бити 
извршена само једном у току трајања Уговора.

                                                                                              ДИРЕКТОР 
          Синиша Надбантић                       


