ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mpn.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Услуге

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 је услуга - исхрана студената који се финансирају из Буџета Републике
Србије, у местима у којима нема студентских домова и ресторана – Ваљево. Назив и ознака
из општег речника набавке: 55300000 – услуге ресторана и услуге услуживања храном.
Редни број набавке у Плану набавки за 2015. годину - 1.2.17.

Уговорена вредност:

до 2.900.000,00 динара

Критеријум за доделу уговора:
економски најповољнија понуда
Елементи критеријума:
1. Удаљеност угоститељског објекта (у метрима) од школе – Висока пословна школа струковних студија, Ваљево, Вука Караџића 3а (ваздушна
удаљеност према http://udaljenosti.com) – максимално 70 пондера; Понуда са најкраћом удаљеношћу добија максимални број пондера, односно 70.
2. Број понуђених менија, према Стандарду, (најмање по два) за доручак, ручак и вечеру– максимално 30 пондера (10+10+10)
Цена исхране је утврђена Решењем о утврђивању цена исхране студената у предузећима која обављају угоститељске услуге исхране студената који се
финансирају из буџета Републике Србије, у износу од 442,00 динара дневно (доручак, ручак, вечера). У овај износ је урачунат порез на додату
вредност. Цена обухвата 333,00 динара коју надокнађује Министарство и 109,00 динара које плаћа студент.
Укупна цена
Буџет Републике Србије
Студент - корисник
доручак 105,00
79,00
26,00
ручак
187,00
142,00
45,00
вечера
150,00
112,00
38,00
дневно
442,00
333,00
109,00
Уговорена цена је фиксна током читавог периода трајања Уговора и може се мењати само Решењем Министарства.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

ена је утврђена Решењем о утврђивању цена исхране студената у предузећима која обављају угоститељске услуге исхране студената
који се финансирају из буџета Републике Србије, у износу од 442,00 динара дневно (доручак, ручак, вечера). У овај износ је урачунат
порез на додату вредност. Цена обухвата 333,00 динара коју надокнађује Министарство и 109,00 динара које плаћа студент.
Уговорена цена је фиксна током читавог периода трајања Уговора и може се мењати само Решењем Министарства.

- Најнижа

ена је утврђена Решењем о утврђивању цена исхране студената у предузећима која обављају угоститељске услуге исхране студената
који се финансирају из буџета Републике Србије, у износу од 442,00 динара дневно (доручак, ручак, вечера). У овај износ је урачунат
порез на додату вредност. Цена обухвата 333,00 динара коју надокнађује Министарство и 109,00 динара које плаћа студент.
Уговорена цена је фиксна током читавог периода трајања Уговора и може се мењати само Решењем Министарства.

- Највиша

ена је утврђена Решењем о утврђивању цена исхране студената у предузећима која обављају угоститељске услуге исхране студената
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Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.09.2015.

Датум закључења уговора:

30.10.2015.

Основни подаци о добављачу:
Економска школа Ваљево, Даничићева 1; 14000 Ваљево
мат.број: 07096887;ПИБ 101898865,
- назив и адреса објекта у коме ће се пружати услуга: Ресторан Златибор, Војводе Мишића 13, Ваљево
- понуђени број менија, по Стандарду квалитета исхране утврђених Правилником о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“ број
67/11) - за доручак, ручак,вечеру - по 2)
- објекат ради свих седам дана у недељи
- рок плаћања: не дужи од 45 дана по пријему рачуна; рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.

Период важења уговора:

од 1.10.2015. до 30. 09 2016. године

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

