Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Босилеград
улица Георги Димитров 82-17540 Bosilegrad
Врста наручиоца: Локална самоуправа
Интернет страница наручиоца: www.bosilegrad.org
Редни број јавне набавке у плану набавки: 1 (1.1.1) за 2019.годину
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности
за партију 2-Горива и препарати за подмазивање
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број: 404-18/2019
Опис предмета набавке: Набавка деривата нафте (евро дизел, моторни бензин БМБ 95 и синтетичко
уље). ОРН: 09000000-Нафтни деривати; 09100000-Горива; 092100000-Препарати за подмазивање. Јавна
набавка је обликована у две партије и то:
Парија 1-Горива (БМБ 95 и евро дизел)- преузимање на бензинској станици на подручју општине
Босилеград.
Парија 2-Горива (БМБ 95 и евро дизел) и препарати за подмазивање-преузимање на бензинској
станици која се налази на подручју општина Сурдулица или Владичин Хан а која су лоцирана на путном
правцу Босилеград-Београд.
Укупна процењена вредност јавне набавке: 1.019.250 динара (без ПДВ-а).
Процењена вредност за партију 2 износи 771.000 динара (без ПДВ-а) или 925.000 динара (са ПДВом).
Уговорена вредност јавне набавке за партију 2 износи 657.233,20 динара без пдв-а или 788.679,84
динара са пдв-ом.
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда: 1 (једна).
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 657.233,20 динара без пдв-а.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 657.233,20 динара без пдв-а.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Нема подизвођача.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.01.2019.године
Датум закључења уговора: 08.02.2019.године
Основни подаци о добављачу: НИС а.д. из Новог Сада, улица Народног фронта 12, ПИБ 104052135
и матични број 20084693.
Период важења уговора: до 31.12.2019.године
Околности које представљају основ за измену уговора:
Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац се саглашава са променом јединичне цене
моторног горива искључиво из објективних разлога у складу са посебним прописима из области енергетике
(сходно члану 115. Закона о јавним набавкама).
Испоручилац је у обавези да благовремено обавести Наручиоца о променама јединичне цене
моторних горива.
Одлуке Добављача о промени цена моторног горива се доносе у интервалима у којима се обезбеђује
њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата.
Променом цене не сматра се усклађивање цене са датим параметрима из претходног става овог
члана.
Наручилац може увећати уговорену вредност максимално до 5% од укупне првобитно уговорене
вредности из овог члана.
Цена моторног горива утврђује се одлукама Добављача у складу са кретањима цена на тржишту
нафтних деривата, у складу са законом и подзаконским актима.
Лице за контакт: Љубен Захаријев, телефон 017/878-531 или ljzaharijev@gmail.com

