На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15 у
даљем тексту: Закон)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИПОДРОМ БЕОГРАД , ул. Паштровићева бр. 2 11030
Београд, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавку у отвореном поступку – централизована јавна набавка
број 1/15 Добра – ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, Партија 1 – Безоловни
моторни бензин на бензинским станицама.

1. Назив адреса и интернет страна наручиоца: Јавно предузеће Хиподром
Београд, ул. Паштровићева бр. 2 11030 Београд, www.hipodrombeograd.rs
2. Врста наручиоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДА БЕОГРАДА, локална
самоуправа.
3. Уговорена вредност: 468.300,00 динара без ПДВа тј. 561.960,00 са ПДВ ом.
4. Датум закључења уговора: 27.10. 2015 године
5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Добра
– ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – Партија 1: Безоловни
моторни бензин на бензинским станицама.

6. Назив и ознака из општег речника јавне набавке: Добра – ПОГОНСКА
ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – Партија 1: Безоловни моторни бензин на
бензинским станицама ОРН: 0913200-3
7. Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“ ;
8. Број примљених понуда: 2 (две);
9. Највиша и најнижа понуђена цена:
-73.991.050,37 динара без ПДВ -а, односно 88.789.169,50 динара са ПДВ-ом,
‐ 73.099.135,94 динара без ПДВ -а, односно 87.719.008,60 динара са ПДВ-ом.

10. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
‐73.991.050,37 динара без ПДВ ‐а, односно 88.789.169,50 динара са ПДВ‐ом,
‐ 73.099.135,94 динара без ПДВ -а, односно 87.719.008,60 динара са ПДВ-ом.

11. Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 09.07.2015.
године;
12. Основни подаци о понуђачу са којим је закључен уговор: НИС АD, Нови
Сад ул. Народног фронта бр. 12
13. Период важења уговора: годину дана од дана потписивања уговора;
14. Околности које представљају основ за измену уговора: Непоштовање
уговорних обавеза.

Напомена: Уговори о јавним набавкама су закључени на основу оквирног споразума са циљем
закључења истих са једним понуђачем.

