ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП „Ковински комуналац“

Адреса наручиоца:

Ковин, Цара Лазара бр.92

Интернет страница наручиоца:

www.jpkk.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа – локална самоуправа

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 је добро – горива
Ознака из општег речника набавке: 09100000 – Горива
Набавка је подељена у две партије.
I партија - бензин и дизел
II партија – ауто гас
Уговорена вредност:

5.936.000,00 динара без ПДВ-а за I партију
15.975,00 динара без ПДВ-а за II партију

Критеријум за доделу уговора:
1) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА I ПАРТИЈУ ЈЕ:
,,ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА“.
и то на основу следећих елемената критријума:
1. Понуђена цена
60 пондера
2. Рабат на основу преузетих количина
40 пондера
2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ
БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико две или више понуда имају једнак број пондера уговор ће бити додељен
оном понуђачу који има већи број пондера на основу критеријума понуђена цена.
1) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА II ПАРТИЈУ ЈЕ:
“најнижа понуђена цена”.
2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
плаћања.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити
понуђачу који има бензинску пумпу ближе седишту наручиоца.

Број примњених понуда: 3 (три) за I партију, 1 (једна) за II партију

-

Највиша

6.372.796,00 за I партију
15.975,00 за II партију

-

Најнижа

5.936.000,00 за I партију
15.975,00 за II партију

-

Највиша

6.372.796,00 за I партију
15.975,00 за II партију

-

Најнижа

5.936.000,00 за I партију
15.975,00 за II партију

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватњивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:

30.06.2020.године

Датум закључења уговора:

14.07.2020.год. за I партију
12.08.2020.год.за II партију

Основни подаци о добављачу:
за I партију

ДОО „Инжењеринг“ са седиштем у Ковину улица Книћанинова број 1, текући рачун број
160-194263-63 код Банке Интеса, матични број 08177872, ПИБ 101406263, кога заступа
Весна Николић

II партију

НИС А.Д. Нови Сад са седиштем у Новом Саду улица Народног фронта број 12, текући рачун
број 160-325082-68 код Банке Интеса, матични број 20084693, ПИБ 104052135, кога
заступа Весна Ружичић , директор Департмана регионалне корпоративне продаје, по
пуномоћју број: DWN100000/IN-pu/136 од 23.03.2020.године

Период важења уговора:

у току 2020.године, а најдуже до 28.02.2021.

Околности које представлјају основ за измену уговора:
Члан 15 и 16. Уговора о купопродаји број 02-229/9-20 од 14.07.2020.године за I
партију и члан 14 и 15. Уговора о купопродаји број 02-229/10-20 од
12.08.2020.године за II партију.
Остале информације:

/

