ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА II Печења и национална јела

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 4.270,84 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

4

Број примљених понуда:

- Највиша

5.320,82

- Најнижа

4.270,84

- Највиша

5.320,82

- Најнижа

4.270,84

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.03.2018.г.

Датум закључења уговора:

05.04.2018.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да
важи, о чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до
завршетка поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски
престаје да важи, о чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:

