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Број
1918/13
Датум 08.01.2020.године

На основу чланова 32, 55, 57. и 116. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“АЛЕКСИНАЦ
УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША 29, 18220 АЛЕКСИНАЦ
Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке добара, набавка погонског горива; бензин,
нафта и течни нафтни гас
број јн.6/2019
Предмет јавне набавке била је набавка погонског горива; нафта и дестилати, бензин и течни нафтни гас. Jaвна
набавка била је обликована у целини. Назив и ознака из општег речника јавних набавки - 09100000 - погонска
горива; орн- 09130000-нафта и дестилати, орн-09132000-бензин и 09133000-течни нафтни гас.
За избор најповољније понуде конкурсном документацијом наручиоца, био је одређен критеријум – најнижа
понуђена цена.
Наручилац је након приспећа једне благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде, приступио сачињавању
извештаја о стручној оцени понуда.
Уговор о јавној набавци је додељен понуђачу „Кнез Петрол” доо Београд, Царице Јелене број 8, Батајница
Београд, матични број 17535439, ПИБ 103223995, пословни рачун 310-212672-69 НЛБ банка, овлашћено лице за
потписивање уговора Кнежевић Сава, по понуди која у свему одговара према траженој техничкој
спецификацији, понуђеној цени и року испоруке добара.
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 10.000.000,00 динара, без ПДВа.
Најнижа понуђена јединична цена износи 11.713.750,00 рсд без ПДВ.
Највиша понуђена јединична цена износи 11.713.750,00 рсд без ПДВ.
Одговарајућа укупна понуђена цена износи 11.713.750,00 рсд без ПДВ.
Уговорена укупна цена износи 11.713.750,00 динара без ПДВа, односно 14.056.500,00 рсд са ПДВ.
Одлука о додели уговора број 1918/10 донета је дана 30.12.2019.године.
Уговор о јавној набавци наш број 1918/11 (Њихов број 2617/ЈН) закључен је дана 31.12.2019.године.
Трајање уговорне обавезе је 12 месеци од дана потписивања уговора.
Околности које представљају основ за измену уговора - не постоје.

