
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:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Добра]
	Text1: ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ
	Text2: Устаничка 14, Београд
	Text3: www.bg.pk.sud.rs
	Dropdown1: [Правосуђе]
	Text5: добра  -  гориво (безоловни моторни бензин - БМБ 100 и ЕУРОДИЗЕЛ - ЕУД за потребе Прекршајног суда у Београду. Набавка није обликована по партијама. Ознака из ОРН 09132100, 09134200.
	Text6: 681.069,50  динара без ПДВ-а.
	Text7: Избор најповољније понуде се вршитоприменом критеријума "ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА" и то по следећим критеријумима:1. Понуђена цена горива  – максималних 50 пондера,2. Развијеност продајне мреже на територији Републике Србије на којима је могућа куповина горива, максималних 50 пондера               .У случају прибављања две или више понуда са једнаким бројем бодова наручилац би приликом избора економски најповољније понуде предност дао понуђачу чија је понуда најповољнија у погледу:  - већег броја бензинских станица на територији града Београда.
	Text10: 1
	Text11: 681.069,50 динара  без ПДВ-а и 9817.270,00 динара са ПДВ-ом
	Text12: 681.069,50 динара  без ПДВ-а и 9817.270,00 динара са ПДВ-ом
	Text13: 681.069,50 динара  без ПДВ-а и 9817.270,00 динара са ПДВ-ом
	Text14: 681.069,50 динара  без ПДВ-а и 9817.270,00 динара са ПДВ-ом
	Text15: /
	Text17: 29.05.2019. године
	Text16: 23.04.2019. године
	Text21: лице за контакт Душанка Миладиновић011/655-0866
	Text20: /
	Text18:  „НИС“ А.Д.са седиштем у Новом Саду, ул. Народног фронта број 12, матични број 20084693ПИБ 104052135,
	Text19: до 29.05.2020. године или до испуњења финансијске вредности уговора, који услов  пре наступи


