ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ОШ "Жарко Зрежанин" Апатин

Адреса наручиоца:

Апатин, ул. Српских владара бр. 25

Интернет страница наручиоца:

www. zarko.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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 бр. 2/2019 је набавка добара – набавка и испорука уља за ложење
ниско сумпорно гориво – специјално НСГ – С за потребе ОШ „Жарко Зрењанин“ у Апатину,
ул. Српских владара бр. 25 за грејну 2019/2020 сезону.
Ознака и назив из општег речника набавки: 09135000 – уља за ложење

Уговорена вредност:

5.812.500,00 РСД брз ПДВ - а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора - најниже понуђане цена

4

Број примљених понуда:

- Највиша

6.798.750,00

- Најнижа

5.812.500,00

- Највиша

6.703.750,00

- Најнижа

5.812.500,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.09.2019. године

Датум закључења уговора:

09.10.2019 године

Основни подаци о добављачу:
ДОО "УБ ПЕТРОЛ" - Уб, ул. 1. Маја бр. 9

Период важења уговора:

Уговор се закључује на одређено време, на период до 12 месеци рачунајући од дана закључења
уговoра, односно до утрошка уговорених количина предметног нафтног деривата или
расположивих средстава за те намене у зависности од тога који услов први наступи

Околности које представљају основ за измену уговора:
Члан 2. Уговора
Испоручене нафтне деривате продавац ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке. По пријему захтева за сукцесивну испоруку предметног нафтног деривата Добављач се обавезује
да Наручиоца обавести о промени цене нафтних деривата
Уговорне стране су сагласне да је укупна количина предметног нафтног деривата – са услугом превоза – франко истоварно место наручиоца оквирна и износи 125.000 кг за уговорени период, а да ће
стварна бити приказана у захтевима за испоруку које ће Наручилац достављати Добављач.
Наручилац задржава право да одступи од процењених количина, што понуђач безусловно прихвата. Наручилац може наручити количине које прелазе уговорене, али и количине које су негативна
одступања (мање) од уговорених, у зависности од реалних потреба, временских прилика и др. фактора који условљавају интензитет потрошње. Уколико дође до повећања обима предмета јавне
набавке, исти ће се регулисати анексом овог уговора (вредност уговора се може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора), под условима предвиђеним у члану
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Остале информације:

