
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: Градска управа града Сомбора
	Text2: Трг цара Уроша бр. 1
	Text3: www.sombor.rs
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text5: набавка добара 404-150/2017-VIII– Набавка погонског горива за  службена возила Градске управе града Сомбора -назив и ознака из општег речника набавке:  ОРН: 09132100-безоловни бензин          09134200-дизел гориво          09133000-течни нафтни гас  
	Text6: 3.800.000,00  динара без ПДВ-а
	Text7: економски најповољнија понуда
	Text10: 2
	Text11: 2.574.099,00 
	Text12: 2.518.974,00  
	Text13: 2.574.099,00 
	Text14: 2.518.974,00  
	Text15: 
	Text17: 01.11.2017.
	Text16: 26.09.2017. године
	Text21: у понуди су дате оквирне количине, уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, тачније до процењене вредности
	Text20: Уколико у току реализације уговора дође до промене цена на тржишту нафтних деривата, може се извршити промена јединичних цена датих у понуди.  Наведена промена цена може се извршити само у оквиру процента повећања или смањења цена у званичном ценовнику добављача, у односу на цене из ценовника који је важио на дан подношења понуде, односно на дан претходне промене цена.  Уз испостављену фактуру добављач ће доставити доказе о промени цене у виду новог званичног ценовника, у писаној форми, путем поште, електронске поште или факса. Коригована цена важи на дан испоруке добара. 
	Text18: „НИС“ ад Народног фронта 12, 21000 Нови СадПИБ 104052135 МБ 20084693
	Text19: 12 месеци 


