ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић"

Адреса наручиоца:

Српскоцрквена број 5, Инђија

Интернет страница наручиоца:

www.dzindjija.rs

Врста наручиоца:

Здравство

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:

Нaбавка бензина и др.деривата, ознака из општег речника набавке 09000000 – нафтни
деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије.

Уговорена вредност:

5.833.333,00 динара без ПДВ-a

Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
При оцењивању понуда узеће се у обзир збир јединичних цена, а уговор ће се закључити на износ процењене
вредности из Плана јавних набавки за 2018. годину.
У случају да две или више понуда буду имале исту понуђену цену, Наручилац ће изабрати понуду оног понуђача
који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог рока плаћања, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача
који има већи број продајних места на територији града Инђија ( списак продајних места понуђача), а уколико и
тада две или више понуда буду имале исти број исказаних продајних места, као најповољнија понуда биће
изабрана она понуда која је прва стигла на адресу наручиоца ( деловодни број наручиоца ).

Укупно је поднето 2 понудe

Број примљених понуда:

- Највиша

Ранг листа понуђача

- Најнижа

Ранг листа понуђача

- Највиша

Ранг листа понуђача

- Најнижа

Ранг листа понуђача

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

понуђач набавку извршава самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.10.2018

Датум закључења уговора:

03.11.2018 године

Основни подаци о добављачу:
1. Д.О.О “КНЕЗ ПЕТРОЛ“ Царице Јелене бр. 28, 11273 Батајница, број понуде 01.4-5-7/2018 од
10.10.2018. године;

Период важења уговора:

12 месеци односно до испуњења уговорених
средстава.

Околности које представљају основ за измену уговора:
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.

Остале информације:

