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Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста предмета: - Картице за куповину моторног бензина и еуро дизела

ЈНМВ 04 / 2018, укупне процењене вредности од 1.500.000,00 без ПДВ-а.
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. Закона о јавним
набавкама

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
09132100 - безоловни бензин
09134200 - дизел гориво

Уговор се закључује за:
Картице за куповину моторног бензина и еуро дизела, ЈНМВ 04 / 2018

Уговорна вредност:
Картице за куповину моторног бензина и еуро дизела, ЈНМВ 04 / 2018, у износу од 1.500.000,00
динара без ПДВ-а, односно 1.800.000,00 динара са ПДВ-ом.“

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2.

Понуђена цена:
- Највиша: 1.197.480,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 1.166.700,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 1.197.480,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 1.166.700,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 312 од 12. 04. 2018. године

Датум закључења уговора: 17. 04 2018. године

1) Основни подаци о добављачу:
ЕКО СРБИЈА А.Д., ул.Тошин Бунар 274 А, општина Вождовац, место Београд,
Матични број: 17413333
ПИБ: 100118236



Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 12 месеци, или утрошком
расположивих средстава за предметну јавну набавку у износу од 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а ,
завинсо од тога шта пре наступи.

Околности које представљају основ за измену уговора Цена горива - Евро дизела и Евро
премијума БМБ 95, утврђују се одлукама Добављача у складу са кретањем цена на тржишту
нафтиних деривата. Одлуке Добављача о променама цена нафтиних деривата се доносе у оним
интервалима у којим се обезбеђује њихово усклађивање са кретањима цена на тржишту нафтиних
деривата.
Уговорене јединичне цене горива – Евро дизела и Евро премијума БМБ 95, ће се усклађивати са
променом нафтиних деривата на тржишту.
У случају да је измењена цена економски неприхватљива за Наручиоца као нетржишна, Наручилац
има право да раскине овај уговор, писаном изјавом о раскиду уговора достављеном Добављачу у
року од 3 (три) радна дана од дана сазнања о измени цена из предходног става овог члана.
Уколико Наручилац не достави изјаву о раскиду уговора у року из предходног става, сматра се да
се сагласио са изменом цене.

АПОТЕКА НИШ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈНМВ 04 / 2018


