
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text6: - Партија 1- Бензин - Евро Премијум БМБ 95: по цени од 116,67 динара без ПДВ-а, односно  140,00 динара са ПДВ-ом за један литар бензина, - Партија 2- Евро Дизел:  по цени од 125,00 динара без ПДВ-а, односно 150,00 дин. са ПДВ-ом за један литар евро дизела и- Партија 3- Ауто Гас ТНГ:  по цени од  60,42 дин. без ПДВ-а, односно 72,50 дин. са ПДВ-ом за један литар ауто гаса ТНГодносно са понуђеном ценом за целу набавку:- Партија 1- Бензин Евро Премијум БМБ 95 је: 1.166.700,00 динара без ПДВ-а, односно 1.400.000,00  динара са ПДВ-ом,- Партија 2- Евро Дизел је: 1.125.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.350.000,00 динара са ПДВ-ом  и- Партија 3- Ауто Гас ТНГ је: 483.360,00 динара без ПДВ-а, односно 580.000,00 динара са ПДВ-ом,односно укупно уговорена цена за све три наведене партије је 2.775.060,00 динара без ПДВ-а, односно 3.330.000,00 динара са ПДВ-ом.  
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	Text21: ЗА СВЕ ТРИ ПАРТИЈЕ, уговори су додељени понуђачу: ГП „Нови Бечеј“доо Нови Бечеј, Милорада Попова бр. 12., са којим је закључен 1 (један) уговор за све три партије.
	Text20: Уговорена цена мора бити фиксна током важења уговора и не може се мењати.Уколико у току реализације овог уговора дође до промена цена на тржишту нафтних деривата, може се извршити промена јединичне цене коју је понуђач дао приликом подношења понуде. Изабрани понуђач је дужан да приликом промене цене у писаној форми обавести Наручиоца о истом најкасније у року од 3 (три) дана од дана промене цене и да о тој промени цене достави као доказ свој нови званични ценовник и званичне велепродајне цене НИС а.д. (велепродајна цена по званичном ценовнику НИС а.д. се користи само као доказ да је дошло до промене цене нафтних деривата, без обзира од ког добављача изабрани понуђач набавља гориво).За промену цене је потребна писана сагласност Наручиоца.
	Text18: ГП Нови Бечеј ДОО, Нови Бечеј, улица Милорада Попова 12, кога заступа  Младен Стојановић, ПИБ: 101430879, матични број: 08020205.
	Text19: Уговор се закључује на одређено време, са роком важења до 12 месеци, рачунајући од дана закључења уговора.Протеком времена на које је уговор закључен или пре тог рока - уколико дође до утрошка опредељених средстава предвиђених за набавку предметне услуге уговор престаје да важи.


