ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

КБЦ"Др Драгиша Мишовић-Дедиње"

Адреса наручиоца:

Хероја Милана Тепића бр.1

Интернет страница наручиоца:

www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Врста наручиоца:

Здравство

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 јавне набавке: Добра - Мазут С,бр. 06/18;
Ознака из општег речника набавки: 09135000

Уговорена вредност:

24.151.500,00 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање
понуда је: Најнижа понуђена
цена;
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Број примљених понуда:

- Највиша

25.942.500,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

24.151,500,00 динара

- Највиша

24.151,500,00 динара

- Најнижа

24.151,500,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.07.2018. године

Датум закључења уговора:

07.08.2018. године

Основни подаци о добављачу:

"Euro Motus”d.o.o. ,са седиштем у Београду,улица
Војислава Илића бр.145, ПИБ:101723687, Матични број:
17204637,
Период важења уговора:

Овај Уговор се закључује до испоруке уговорених
количина

Околности које представљају основ за измену уговора:
Цена предмета набавке није фиксна и може се мењати. Наручилац одређује да се утврђивање цена предмета набавке који је предмет набавке врши се у складу са променом званичне велепродајне
цене за одложено плаћање код јединог домаћег произвођача и дистрибутера НИС АД коју ова нафтна компанија примењује за директне купце.
Званична цена је цена за директне купце дата на паритету франко продајно место-Рафинерија нафте Панчево, а која се објављује на званичној интернет адреси НИС АД.
Понуђач ће у обрасцу понуде унети понуђену цену и последњу важећу званичну велепродајну цену у недељи која предходи недељи у којој ће бити извршено отварање понуда за одложено на
паритету франко продајно место Рафинерија нафте Панчево (без обрачунатог количинског рабата на основу рабатне скале коју великим купцима одобрава нафтна компанија НИС АД), као и разлику
између понуђене и званичне цене изказану у динарима по јединици мере.
Тако утврђена разлика у цени примењиваће се у апсолутном износу (а не процентуалном), на званичну велепродајну цену произвођача и дистибутера НИС АД, и то за сваку промену произвођача за
велепродајне цене за деривате нафте.
У колико домаћа нафтна компанија промени систем утврђивања цене, нови систем утврђивања цене ће се применити између Продавца и Купца.

Остале информације:
На основу члана. 107. став 4. Закона о јавним набавкама Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи
понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене
у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
Како су у предметном поступку јавне набавке пристиглe све неприхватњиве понуде (све пристигле понуде превазилазе
процењену вредност јавне набавке.

