
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: Основна школа "Стеван Книћанин" 
	Text2: Жарка Зрењанина 4, 23265 Книћанин
	Text3: www.osstevanknicanin.edu.rs
	Dropdown1: [Просвета]
	Text5: Набавка и превоз гасног уља екста лако евро ЕЛ број 1.1.2/2019Лож уље-09135100
	Text6: 1.866.720,00 динара без ПДВ-а 
	Text7: Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 
	Text10: 3
	Text11: 1.997.760,00 динара без ПДВ-а
	Text12:  1.866.720,00 динара без ПДВ-а
	Text13: 1.953.280,00  динара без ПДВ-а
	Text14: 1.866.720,00  динара без ПДВ-а
	Text15: 
	Text17: 29.10.2019.
	Text16: 17.10.2019.
	Text21: 
	Text20: Конкурсном документацијом и уговором о јавној набавци, предвиђено је да се јединична цена дата у понуди, не може мењати у првих 30 дана, трајања уговора, односно ако је понуђач у понуди дао дужи рок, док исти траје по понуди. По истеку наведеног рока, цена гасног уља утврђиваће се у складу са кретањима цена на тржишту гасног уља. Продавац је обавезан да благовремено обавести Наручиоца - купца о терминима промене цене и да за то поднесе адекватну документацију.
	Text18: "Gama gas-oil" doo Клек, Саве Ковачевића бб који подноси заједничку понуду са „Knez petrol“ doo Земун, Батајница
	Text19: Уговор важи до испоруке тражених количина, а најкасније годину дана од дана закључења.


