
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:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Добра]
	Text1: Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић" 
	Text2: Српскоцрквена број 5, Инђија
	Text3: www.dzindjija.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: Haбавка Моторног горива за службена возила, ознака из Општег речника набавке 09132000 – бензин и  09134200- дизел гориво
	Text6: 6.785.509,00  динара без ПДВ
	Text7: Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ . У случају да две или више понуда буду имале исту цену, наручилац ће изабрати понуду чија је бензинска станица најближа седишту наручиоца, а уколико две или више понуда имају исту удаљеност, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде (опцију понуде).     
	Text10: Укупно је поднето 1  понудa
	Text11: Укупно је поднето 1  понудa
	Text12: Укупно је поднето 1  понудa
	Text13: Укупно је поднето 1  понудa
	Text14: Укупно је поднето 1  понудa
	Text15: понуђач набавку извршава самостално
	Text17: 04.09.2015 године
	Text16: 17.08.2015 
	Text21:  
	Text20: Цене у понуди дате су на дан сачињавања понуда. После закључивања уговора цене  нафтних деривата утврђују се  и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији, односно према важећем  ценовнику на дан испоруке  на бензинским  станицама Продавца.Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на бензинским станицама Продавца .Попуст на цене-Цене уговорених нафтних деривата важе на дан испоруке и  умањиваће се  на основу преузетих количина деривата на месечном нивоу, за календарски месец, по важећим скалама Продавца. Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за претходни.Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина робе за тај месец и одређује висина попуста . Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за предходни. Основица за обрачун попуста за нафтне деривате и ТНГ је цена нафтних деривата по ценовнику Понуђача, који важи на дан испоруке, без акцизе, без пореза на додату вредност (ПДВ) и без накнадe за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте, у складу са важећим прописима РС.
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