
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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	Text6: - Партију 1- Бензин је: 652.500,00 динара без ПДВ-а,  одн.  783.000,00 динара са ПДВ-ом;- Партију 2- Еуродизел је: 4.185.000,00 динара без ПДВ-а, одн.  5.022.000,00 динара са ПДВ-ом  и- Партију 3- Ауто-гас ТНГ је:  876.090,00 динара без ПДВ-а, одн. 1.051.308,00 динара са ПДВ-ом,односно укупно уговорена цена за све три наведене партије је 5.713.590,00 динара без ПДВ-а, односно  6.856.308,00 динара са ПДВ-ом.  
	Text7: Наручилац је донео Одлуку о додели уговора применом критеријума „економскинајповољнија понуда“. Елементи наведеног критеријума, који су коришћени при оцењивању и рангирању понуда су: - заступљеност продајне мреже ............................................80 пондера и- понуђена цена ...................................................................... 20 пондера;                                                                                                            100 пондера; Критеријум за избор најповољније понуде је ИСТИ ЗА СВЕ  ТРИ  ПАРТИЈЕ.
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	Text11: - Партију 1- Бензин је: jeд. цена 108,75 дин без ПДВ-а,  тј. 130,50  дин. са ПДВ-ом, тј. укупно 652.500,00 динара без ПДВ-а,  одн.  783.000,00  динара са ПДВ-ом;- Партију 2- Еуродизел је:  јед. цена 116,25 дин. без ПДВ-а,  тј. 139,50 дин. са ПДВ-ом, укупно 4.185.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  5.022.000,00  динара са ПДВ-ом  и- Партију 3- Ауто-гас ТНГ је:  јед. цена је 60,42 д. без ПДВ-а,  тј. 72,50 д. са ПДВ-ом, 876.090,00 дин. без ПДВ-а, одн. 1.051.308,00 дин. са ПДВ-ом,   односно укупно уговорена цена за све три наведене партије је 5.713.590,00 дин. без ПДВ-а, односно  6.856.308,00 дин.са ПДВ-ом.  
	Text12: - Партију 1- Бензин је: jeд. цена 108,75 дин без ПДВ-а,  тј. 130,50  дин. са ПДВ-ом, тј. укупно 652.500,00 динара без ПДВ-а,  одн.  783.000,00  динара са ПДВ-ом;- Партију 2- Еуродизел је:  јед. цена 116,25 дин. без ПДВ-а,  тј. 139,50 дин. са ПДВ-ом, укупно 4.185.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  5.022.000,00  динара са ПДВ-ом  и- Партију 3- Ауто-гас ТНГ је:  јед. цена је 60,42 д. без ПДВ-а,  тј. 72,50 д. са ПДВ-ом, 876.090,00 дин. без ПДВ-а, одн. 1.051.308,00 дин. са ПДВ-ом,   односно укупно уговорена цена за све три наведене партије је 5.713.590,00 дин. без ПДВ-а, односно  6.856.308,00 дин.са ПДВ-ом.  
	Text13: - Партију 1- Бензин је: jeд. цена 108,75 дин без ПДВ-а,  тј. 130,50  дин. са ПДВ-ом, тј. укупно 652.500,00 динара без ПДВ-а,  одн.  783.000,00  динара са ПДВ-ом;- Партију 2- Еуродизел је:  јед. цена 116,25 дин. без ПДВ-а,  тј. 139,50 дин. са ПДВ-ом, укупно 4.185.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  5.022.000,00  динара са ПДВ-ом  и- Партију 3- Ауто-гас ТНГ је:  јед. цена је 60,42 д. без ПДВ-а,  тј. 72,50 д. са ПДВ-ом, 876.090,00 дин. без ПДВ-а, одн. 1.051.308,00 дин. са ПДВ-ом,   односно укупно уговорена цена за све три наведене партије је 5.713.590,00 дин. без ПДВ-а, односно  6.856.308,00 дин.са ПДВ-ом.  
	Text14: - Партију 1- Бензин је: jeд. цена 108,75 дин без ПДВ-а,  тј. 130,50  дин. са ПДВ-ом, тј. укупно 652.500,00 динара без ПДВ-а,  одн.  783.000,00  динара са ПДВ-ом;- Партију 2- Еуродизел је:  јед. цена 116,25 дин. без ПДВ-а,  тј. 139,50 дин. са ПДВ-ом, укупно 4.185.000,00 дин. без ПДВ-а, одн.  5.022.000,00  динара са ПДВ-ом  и- Партију 3- Ауто-гас ТНГ је:  јед. цена је 60,42 д. без ПДВ-а,  тј. 72,50 д. са ПДВ-ом, 876.090,00 дин. без ПДВ-а, одн. 1.051.308,00 дин. са ПДВ-ом,   односно укупно уговорена цена за све три наведене партије је 5.713.590,00 дин. без ПДВ-а, односно  6.856.308,00 дин.са ПДВ-ом.  
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	Text21: Наручилац је примио по једну (одговарајућу, прихватљиву и без битних недостатака) понуду за сваку од партија, те је сходно одредбама чл. 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, Наручилац одлучио да пре истека рока за подношење захтева за  заштиту права, понуђачу достави један уговор за све три партије на потписивање.
	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: уговор је закључен на одређено време, и то са роком важења до 12. месеци, рачунајући од дана закључења уговора до истека последњег дана рока важења уговора


