ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП "Путеви Ћићевац"

Адреса наручиоца:

ул.Карађорђева бр.106, 37210 Ћићевац

Интернет страница наручиоца:

www.cicevac.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1/2017 су добра – НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВАМАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ
Опис предмета јавне набавке:
- Еуро премијум.
Назив ОРН: Горива.
Ознака ОРН: 09132000.
- Еуро дизел.
Назив ОРН: Горива.
Ознака ОРН: 09134200.

Уговорена вредност:

- 656.224,00
- 787.468,80

динара /без ПДВ-а
динара / са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу јавне набавке је „економски најповољнија понуда“

Благовремено, тј. до дана 13.04.2017. године
до 12.00 часова, примљена је једна понуда.

Број примљених понуда:

-

656.224,00

динара /без ПДВ-а

-

656.224,00

динара /без ПДВ-а

- Највиша

-

656.224,00

динара /без ПДВ-а

- Најнижа

- 656.224,00

динара /без ПДВ-а

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.04.2017. године

Датум закључења уговора:

16.05.2017. године

Основни подаци о добављачу:
Стана Михајловић ПР СТР ''Михајловић'' Доња Мутница, Доња Мутница бб Параћин
/матични број 61345965, ПИБ 101098293/ , кога заструпа Стана Михајловић

Период важења уговора:

Годину дана од дана потписивања уговора, тј.
до 16.05.2018. године

Околности које представљају основ за измену уговора:
Испоручено гориво Продавац ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке који подразумева
дан преузимања горива од стране Наручиоца на бензинским станицама Продавца.
Уговорне стране су сагласне да продавац задржава право промена цена из објективних разлога , као што је раст
или пад цена нафте на тржишту и промене акциза на гориво.

Остале информације:
-

