
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:
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	Text1: ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ, НОВИ БЕЧЕЈ
	Text2: Нови Бечеј, Жарка Зрењанина  бр. 8.
	Text3: www.novibecej.rs
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Text5: Набавка горива за потребе Општинске управе и Скупштине општине Нови Бечеј за 2014-у годину, обликоване у три посебне истоврсне целине (партије)Назив и ознака из општег речника набавке: Горива – 09100000 (Партија 1. -  09132000, Партија 2. -  09134200 и Партија 3. -  09133000)
	Text6: Партија 1. - Бензин: 575.000,00  динара без ПДВ-а, односно  690.000,00 динара са ПДВ-ом;Партија 2. - Еуродизел: 3.600.000,00  динара без ПДВ-а, односно  4.320.000,00 динара са ПДВ-омПартија 3. - Аутогас ТНГ: 790.000,00 динара без ПДВ-а, односно  948.000,00 динара са ПДВ-ом. 
	Text7: Наручилац је Одлуку о додели уговора донео применом критеријума „економски најповољнија понуда“. Елементи наведеног критеријума су: - заступљеност продајне мреже ............................................80 пондера и- понуђена цена ...................................................................... 20 пондера;                                                                                                свега: 100 пондера; Критеријум за избор најповољније понуде је ИСТИ ЗА СВЕ  ТРИ  ПАРТИЈЕ.
	Text10: 2 (две) понуде
	Text11: - за  Партију 1. – Бензин:   Јед. цена 126,58 дин без ПДВ-а,  тј. 151,90  дин. са ПДВ-ом, за целу набавку  632.900,00 дин. без ПДВ-а, одн.  759.500,00 динара са ПДВ-ом..У случају добијања Партије 1, цена поменуте партије ће бити са ПДВ-ом 138,00 динара по литру.-   за  Партију 2.  – Еуродизел:  Јед. цена 128,67дин без ПДВ-а,  тј. 154,40 дин. са ПДВ-ом, за целу набавку  3.860.100,00 дин. без ПДВ-а, одн.  4.632.000,00  дин. са ПДВ-ом. У случају добијања Партије 2, цена поменуте партије ће бити са ПДВ-ом 144,00 динара по литру.- за  Партију 3. – Аутогас ТНГ:  Јед. цена 73,25 дин без ПДВ-а,  тј. 87,90 дин. са ПДВ-ом, за целу набавку  879.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  1.054.80дин. са ПДВ-ом.  У случају добијања Партије 3, цена поменуте партије ће бити са ПДВ-ом 79,00 динара по литру;
	Text12: - за  Партију 1. – Бензин:   Јед. цена 115,83 дин без ПДВ-а,  тј. 139,00 дин. са ПДВ-ом, за целу набавку  579.166,00 дин. без ПДВ-а, односно  695.000,00 дин. са ПДВ-ом;- за  Партију 2.  – Еуродизел:  Јед. цена 118,33 дин. без ПДВ-а,  тј. 142,00 дин. са ПДВ-ом, за целу набавку  3.550.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  4.260.000,00 дин. са ПДВ-ом;- за  Партију 3. – Аутогас ТНГ:  Јед. цена 67,50 дин без ПДВ-а,  тј. 81,00 дин. са ПДВ-ом, за целу набавку  810.000,00 дин. без ПДВ-а, односно  972.000,00 дин. са ПДВ-ом;
	Text13: - за  Партију 1. – Бензин:   Јед. цена 126,58 дин без ПДВ-а,  тј. 151,90  дин. са ПДВ-ом, за целу набавку  632.900,00 дин. без ПДВ-а, одн.  759.500,00 динара са ПДВ-ом..У случају добијања Партије 1, цена поменуте партије ће бити са ПДВ-ом 138,00 динара по литру.-   за  Партију 2.  – Еуродизел:  Јед. цена 128,67дин без ПДВ-а,  тј. 154,40 дин. са ПДВ-ом, за целу набавку  3.860.100,00 дин. без ПДВ-а, одн.  4.632.000,00  дин. са ПДВ-ом. У случају добијања Партије 2, цена поменуте партије ће бити са ПДВ-ом 144,00 динара по литру.- за  Партију 3. – Аутогас ТНГ:  Јед. цена 73,25 дин без ПДВ-а,  тј. 87,90 дин. са ПДВ-ом, за целу набавку  879.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  1.054.80дин. са ПДВ-ом.  У случају добијања Партије 3, цена поменуте партије ће бити са ПДВ-ом 79,00 динара по литру;
	Text14: - за  Партију 1. – Бензин:   Јед. цена 126,58 дин без ПДВ-а,  тј. 151,90  дин. са ПДВ-ом, за целу набавку  632.900,00 дин. без ПДВ-а, одн.  759.500,00 динара са ПДВ-ом..У случају добијања Партије 1, цена поменуте партије ће бити са ПДВ-ом 138,00 динара по литру.-   за  Партију 2.  – Еуродизел:  Јед. цена 128,67дин без ПДВ-а,  тј. 154,40 дин. са ПДВ-ом, за целу набавку  3.860.100,00 дин. без ПДВ-а, одн.  4.632.000,00  дин. са ПДВ-ом. У случају добијања Партије 2, цена поменуте партије ће бити са ПДВ-ом 144,00 динара по литру.- за  Партију 3. – Аутогас ТНГ:  Јед. цена 73,25 дин без ПДВ-а,  тј. 87,90 дин. са ПДВ-ом, за целу набавку  879.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  1.054.80дин. са ПДВ-ом.  У случају добијања Партије 3, цена поменуте партије ће бити са ПДВ-ом 79,00 динара по литру;
	Text15: 
	Text17: 01.04.2014. године
	Text16: 20.03.2014. године
	Text21: ЗА СВЕ ТРИ ПАРТИЈЕ, уговори су додељени понуђачу: ГП „Нови Бечеј“доо Нови Бечеј, Милорада Попова бр. 12. и закључени са њим.
	Text20: Наручилац ће дозволити промену цене за предмет јавне набавке из објективних и доказивих разлога, као и измену уговора, уколико дође до повећања набавних цена, сходно одредбама члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2013), с тим што је Добављач дужан да приликом промене цене у писменој форми обавести Наручиоца о истом најкасније  у року од 3 (три) дана од дана промене цене, и као доказ достави ценовник рафинерије од које се исти снабдева.
	Text18: ГП „Нови Бечеј“ доо Нови Бечеј, Нови Бечеј, улица Милорада Попова 12., кога заступа  Младен Стојановић, директор , ПИБ: 101430879,  матични број:  08020205.
	Text19: за период од  дана закључења уговора до 31. 12. 2014. године.    


