ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска управа Бор

Адреса наручиоца:

Моше Пијаде бр. 3, Бор

Интернет страница наручиоца:

www.bor.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

Набавка добра - Гориво - редни бр. јавне набавке: ЈН ГУ 7-Д/2019 (за уговорени период
од годину дана) обликована у две партије и то за:
Партија 2 - Издаци за гориво - Финансирање по оперативном плану мобилног тима за
социјално укључивање Рома
- Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН): 09100000 - гориво, 09200000 производи од нафте, угља и уља.

Уговорена вредност:

Коначна вредност уговора утврдиће се обрачуном стварно испоручених предметних добара за
период важења уговора и не може бити већа од планираних финансијких средства за реализацију
предметне набавке (износ од 14.166 динара без пдв-а и 17.000 динара са пдв-ом), обзиром да се
ради о набавци добра, чији је обим немогуће прецизно утврдити на годишњем нивоу. Реализација
уговора биће на основу насталих стварних потреба Наручиоца за време важења уговора.
Уговорне стране су сагласне да уговор може бити реализован и до износа мањег од уговореног,
што искључиво зависи од потреба Наручиоца.

Критеријум за доделу уговора:

КРИТЕРИЈУМ за избор најповољније понуде је „економски најповољнија понуда“.
Елементи критеријума су:
1) понуђена цена:...........................................70 пондера;
2) територијална распрострањеност:...........30 пондера.
Критеријум територијална распрострањеност - има два подкритеријума:
а) територијална распрострањеност на територији РС ......................25 пондера
б) број безинских пумпи у седишту Наручиоца.....................................5 пондера

2 (две понуде)

Број примљених понуда:

- Највиша

13.621,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

12.799,50 динара без ПДВ-а

- Највиша

13.621,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

12.799,50 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: Број: 404-176/2019-III-01
Датум, 14.03.2019. год.
Датум закључења уговора:

Број: 404-310/2019-III-01
Датум, 19.04.2019. год.

Основни подаци о добављачу:
NIS AD Нови Сад, Народног фронта бр. 12 (Булевар 12. фебруар 157, Ниш)
ПИБ: 104052135
Матични број: 20084693

Период важења уговора:

уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених
лица обе уговорене стране и закључује се на период од годину дана.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:

