ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ШОСО „Вуле Антић“, Предшколска установа „Наше дете“, ОШ „Вук Караџић“,
ЈУ „Спортска хала“, ОШ „Доситеј Обрадовић“, Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

ул. Радних бригада бр. 2, ул. Цара Душана бр. 22, Врање, ул. Пионирска бр. 5,
Врање, ул. Булевар АВНОЈ- а, ул. Омладинска бр. 20, Врање, ул. Краља Милана
бр. 1, Врање

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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 је добро- гасно уље екстра лако евро ЕЛ, (из општег речника набавке:
гасна уља- 09134000: гасно уље).
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Уговорена вредност:

18.212,800,00 без обрачунатог ПДВ

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора за целокупну набавку је економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда:
1. Понуђена цена за гасно уље, до 75 бодова
2. Рок плаћања, до15 бодова
2. Понуђена цена превоза гасног уља, до 5 бодова
3. Фиксност цене за превоз гасног уља, до 5 бодова
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Број примљених понуда:

- Највиша

120,08

- Најнижа

113,83

- Највиша

120,08

- Најнижа

113,83

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуда је самостална, без учешћа подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.04.2014.

Датум закључења уговора:

16.05.2014.

Основни подаци о добављачу:
„НИС“ ад Нови Сад у Новом Саду, ул. Народног фронта бр. 12, кога заступа Јусиф Аббасович
Аббасов, по осн. пун. Ген.дир. бр. 01/12052 од 16.10.2012. године, ПИБ 104052135, матични
број 20084693, рачун бр. 160-901-89

Период важења уговора:

Уговор је закључен са роком његовог извршења, тј. купопродаје
160.000 литара уља за ложење екстра лаког евро ЕЛ

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговор се може мењати сходно одредбама Закона о јавним набавкама, само у делу рока за
извршење уговора, у случају више силе и других објективних и доказивих разлога за његово
продужење (одредба члана 11. уговора). Уговорне стране су сагласне да се на међусобне
односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењује Закон о облигационим
односима и других прописа применљивих на предмет овог уговора (одредба члана 12. уговора)

Остале информације:
Предметна јавна набавка се спроводи на основу одлуке више наручилаца: директног и
индиректних корисника буџетских средстава, на коју је добијено позитивно мишљење
Управе за јавне набавке у складу са одредбом члана 50. ЗЈН

