ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Средња Медицинска школа „dr Izabel Emsli Haton“ у Врању, Средња
Хемијско- технолошка школа у Врању, Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

ул. Моше Пијаде бб, Врање, ул. Моше Пијаде бб, 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- уље за ложење- средње С, (из општег речника набавке: уља
за ложење- 09135000) са услугом превоза до крајњег корисника. Предмет јавне набавке није
обликован по партијама.

Уговорена вредност:

1.898.520,00 РСД без обрачунатог ПДВ-а, односно
2.278.224,00 са обрачунатим ПДВ-ом за целокупну набавку:
52.000 килограма уља за ложење- средњег С

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда за целокупну набавку је економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда за целокупну
набавку су:
1. Понуђена цена за мазут, до 75 бодова
2. Рок плаћања, до 15 бодова
3. Понуђена цена превоза мазута, до 5 бодова
4. Фиксност цене за превоз мазута, до 5 бодова
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Број примљених понуда:

- Највиша

41,74 РСД/kg без обрачунатог ПДВ-а

- Најнижа

36,51 РСД/kg без обрачунатог ПДВ-а

- Највиша

41,74 РСД/kg без обрачунатог ПДВ-а

- Најнижа

36,51 РСД/kg без обрачунатог ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Добављач је поднео самосталну понуду, без учешћа подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.01.2015. године

Датум закључења уговора:

06.02.2015. године

Основни подаци о добављачу:
2. „Euro motus“ д.о.о. у Београду, ул. Војислава Илића бр.145, 11000 Београд, ПИБ 101723687,
матични број 17204637, кога заступа одговорно лице- Драган Баквић, директор

Период важења уговора:

Уговор се сматра закљученим даном потписивања,
а закључује се са роком његовог извршења.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може мењати сходно одредбама ЗЈН, само у делу продужења рока за извршење
уговора у случају више силе и других објективних и доказивих разлога за његово
продужење.
Уговор се мења искључиво закључењем његовог посебног Анекса.
Остале информације:

