ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Центар за социјални рад Пожаревац

Адреса наручиоца:

Улица Моше Пијаде бр. 27, 12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

czsrpozarevac.rs

Врста наручиоца:

Остало

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 број 1.1.1 (план набавки за 2020.ЦСР) интерни број 1.3-55110-163 су
добра- бензин и дизел гориво и то:
-евро премиум бмб 95
-евро дизел
-Горива- шифра у општем речнику јавних набавки- 09132100-безоловни бензин
-09134200-дизел гориво

Уговорена вредност:

1.416.666,67

Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољније понуде“
Избор економски најповољније понуде ће се извршити применом критеријума који се одређује помоћу следећих елемената:
1. Најнижа понуђена цена
2. Број бензинских станица дуж деонице ауто-пута Е-75 која пролази кроз Републику Србију
3. Број бензинских станица на удаљености до 10 km од седишта наручиоца
Сваком од наведених елемената критеријума Наручилац додељује релевантни значај – пондер, тако да укупни збир пондера износи 100.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин
што ће изабрати понуду понуђача који је понудио нижу цену.
У случају да су два или више понуђача понудили и исту цену, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће
изабрати понуду понуђача који поседује већи број бензинских станица на удаљености до 10 km од седишта наручиоца.
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Број примљених понуда:

- Највиша

119,92 дин ебмб 95 (за 1 литар)
126,17 дин ед (за 1 литар)

- Најнижа

115,33 дин ебмб 95 (за 1 литар)
124,08 дин ед (за 1 литар)

- Највиша

119,92 дин ебмб 95 (за 1 литар)
126,17 дин ед (за 1 литар)

- Најнижа

115,33 дин ебмб 95 (за 1 литар)
124,17 дин ед (за 1 литар)

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

NE

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.04.2020 године

Датум закључења уговора:

24.04.2020

Основни подаци о добављачу:
"Лукоил Србија" ад
Булевар Михајла Пупина бр. 165 д
11080 Београд
ПИБ: 100000830
МБ: 07524951

Период важења уговора:

годину дана (12 месеци)

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

