ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
Назив наручиоца:

Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

Краља Милана бр. 1

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-погонско гориво за путничка моторна возила. Процењена количина енергента који
се набавља за потребе наручилаца: директних буџетских корисника града Врања:
• за период од 12 месеци: безоловни бензин 21.000 litara; дизел гориво 17.300 litara;
• за период од 24 месеци: безоловни бензин 42.500 litara; дизел гориво 35.000 litara;
• за период од 36 месеци: безоловни бензин 64.000 litara; дизел гориво 52.000 litara
Наручилац је спровео предметни поступак јавне набавке, са циљем закључења оквирног споразума са више
понуђача на период од три (3) године. Како је прибавио само једну прихватљиву понуду, наручилац закључује
оквирни споразум са једним понуђачем на период од 2 (године).
Одлуку о додели појединачног уговора о јавној набавци на основу оквирног споразума наручилац доноси применом
критеријума „најнижа понуђена цена“.
Назив и ознака из општег речника набавке: безоловни бензин-09132100; дизел гориво 09134200.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Број добављача са којима је споразум закључен: 1

Датум закључења и период важења оквирног споразума:
Оквирни споразум је закључен 19.08.2019. године. Период важења оквирног споразума је 2
(две) године.

Остале информације:
У буџетској 2019. години наручилац има обезбеђена финансијска средства за извршење уговора по предметној јавној набавци, у износу од 1.200.000,00 РСД без ПДВ-а.
Закљученим оквирним споразумом наручилац не преузима финансијске обавезе.
Финансијске обавезе наручилац преузима на основу закључених појединачних уговора и то само до износа планираних финансијских средстава за сваку појединачну
буџетску годину у периоду важења оквирног споразума.
Уколико наручилац не буде у могућности да обезбеди финансијска средства за ове намене буџетом за 2020. и 2021. годину неће ступати у облигациони однос и неће
преузимати финансијске обавезе по овом основу.
У оваквим случајевима наручилац не надокнађује штету добављачу.
Оквирни споразум наручилац и добављач су потписали и извршили оверу дана 19.08.2019. године. ДНаручилац је испунио обавезу из члана 116. става 1. ЗЈН дана
19.08.2019. године.

