ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Установa за децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад
Павловић“ Сремска Каменица

Адреса наручиоца:

21208 Сремска Каменица ул. Дечје село бр. 1-13 и 2а и 2б

Интернет страница наручиоца:

www.Decijeselo.org

Врста наручиоца:

Остало

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:

Предмет набавке су добра: набавка горива за моторна возила и за радне машине за 2014.
годину
Назив и ознака из општег речника набавке:
09130000 -Нафта и дестилати

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

еконмоски најповољнија понуда

Укупна вредност добара за 2014. годину је 1.036.541,67
динара без ПДВ-а,
ПДВ = 207.308,00 динара, односно укупно са ПДВ-ом =
1.243.850,00 динара
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.122.899,00 динара
Односно са попустом на цену на уговорену количину за евродизел (7200 лит.) у висини од 3,50 динара
по литри (укупно:25.200,00 динара) без ПДВ-а, Укупна вреденост понуде је 1.097.699,00 динара

Понуђена цена:
- Најнижа

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

1.036.541,67 динара

- Највиша

1.122.899,00 динара
Односно са попустом на цену на уговорену количину за евродизел (7200 лит.) у висини од 3,50
динара по литри (укупно:25.200,00 динара) без ПДВ-а, Укупна вреденост понуде је 1.097.699,00
динара

- Најнижа

1.036.541,67 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

0%

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.05.2014.године

Датум закључења уговора:

06.06. 2014.

Основни подаци о добављачу:
«КНЕЗ ПЕТРОЛ» ДОО ЗЕМУН БАТАЈНИЦА, Ул. Царице Јелене 28, матични број 17535439, ПИБ
103223995, рачун бр. 105-565009-77 код пословне банке АИК

Период важења уговора:

На период од 06.06. јуна 2014. године до 31.12.2014.године, изузетно, без
промене услова из уговора, у случају да Купац, из објективних и дозвољених
разлога не одабере понуђача за наредни период, односно за 2015. годину

Околности које представљају основ за измену уговора:

кретање цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији

Остале информације:

