ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Државни универзитет у Новом Пазару

Адреса наручиоца:

36 300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

Интернет страница наручиоца:

www.np.ac.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:

Број набавке: ЈНОП-09/14
Опис предмета набавке: Набавка гасног уља екстра лако Евро ЕЛ и погонског горива
Назив и ознака из општег речника набавке:
- Назив: Нафта и дестилати
- Ознака: 09130000

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Цена без ПДВ-а:
ПДВ - 20%:
Цена са ПДВ-ом:

8.224.300,00
1.644.860,00
9.869.160,00

динара
динара
динара

2 понуде

Број примљених понуда:

- Највиша

9.399.200,00 дин, без пореза

- Најнижа

9.130.400,00 дин, без пореза

- Највиша

9.399.200,00 дин, без пореза

- Најнижа

9.130.400,00 дин, без пореза

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Најповољнији понуђач ће предметну набавку добара реализовати самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.12.2014 . године

Датум закључења уговора:

24.12.2014. године

Основни подаци о добављачу:
Назив:
"Нафтна индустрија Србије"
Седиште:
Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Служба велепродаје Чачак, Николе Тесле 34
Матични број: 20084693
Телефон:
032/5522793
Е-mail:
rcca.veleprodaja@nis.eu
Kонтакт особа: Војкан Јанићијевић, директор дирекције за регионалну велепродају

Период важења уговора:

У току грејне сезоне 2014/2015 године

Околности које представљају основ за измену уговора:
• На основу Извештаја о стручној оцени понуда купац је донео Одлуку о додели уговора којом је понуда Милетић Петрол доо изабрана као најповољнија,
након чега је са истим закључен Уговор о јавној набавци добара број 4923/14 од 01.12.2014 године.
• Дана 22.12.2014 године између уговорених страна сачињен је Споразум о раскиду наведеног уговора број 5327/14, на основу чега су се стекли услови да
се са јединим преосталим понуђачем Нафтна индустрија Србије закључи нови уговор о јавној набавци добара, водећи рачуна да је претходни добављач до
споразумног раскида уговора испоручио 10.000 литара гасног уља ЕЛ, што за последицу има умањење количине гасног уља екстра лако приликом
закључења новог уговора са Нафтном индустријом Србије са предвиђених 80.000 литара на преосталих 70.000 литара гасног уља.

Остале информације:
Оба понуђача су својом понудом обухватила само Партију 1.- Набавка гасног уља екста лако
ЕЛ, док за Партију 2.- Набавка погонског горива, понуђачи нису доставили понуде, те ће се за
ову партију у 2015 години расписати посебна јавна набавка.

