
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Наручилац: Град Ниш – Градска управа града Ниша, 18000 Ниш, Ул. Николе Пашића број 24, 

http://www.ni.rs/ ; http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ . 

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе. 

Опис предмета јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке добара, брoj 404-2/44Д-2018-28 – Набавка 

материјала за саобраћај, обликован у 2 (две) партије и то за следеће партије: 

- I партија – Бензин и дизел за службена возила Града Ниша; 

- II партија – Течни нафтни гас за службена возила Града Ниша. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 09132100-4 Безоловни бензин, 09134220-5 Дизел гориво (EN 

590) и 09133000-0 Течни нафтни гас (LPG). 

Уговорена вредност по партијама износи: 

- I партија - 4.278.190,00 динара без урачунатог ПДВ-a, 5.133.828,00 динара са урачунатим ПДВ-ом; 

- II партија - 113.340,00 динара без урачунатог ПДВ-a, 136.008,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

Број примљених понуда за обе партије: 3 (три).  

Понуђена цена за I партију: 

Највиша: 4.614.050,00 динара без ПДВ-а. 

Најнижа: 4.083.310,00 динара без ПДВ-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда за I партију: 

Највиша: 4.614.050,00 динара без ПДВ-а. 

Најнижа: 4.083.310,00 динара без ПДВ-а. 

Понуђена цена за II партију: 

Највиша: 129.840,00 динара без ПДВ-а. 

Најнижа: 113.340,00 динара без ПДВ-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда за II партију: 

Највиша: 124.840,00 динара без ПДВ-а. 

Најнижа: 113.340,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора за обе партије: 18.01.2019. године. 

Датум закључења уговора: за I партију 11.02.2019. године, а за II партију: 08.02.2019. године. 

Основни подаци о добављачу: „EKO SERBIA“ а.д. Београд (Нови Београд), Тошин бунар број 274а, 11000 

Београд, матични број: 17413333, ПИБ: 100118236, самостална понуда број 0088-18/01 од 26.01.2018. године 

за I партију – Бензин и дизел за службена возила Града Ниша; Друштво за производњу промет и услуге 

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Београд, Царице Јелене број 28, Београд - Земун, матични број: 17535439, ПИБ: 

103223995, самостална понуда број 50/ЈН од 11.01.2019. године за II партију – Течни нафтни гас за службена 

возила Града Ниша.. 

Период важења уговора за обе партије: Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница 

и достављања средстава обезбеђења за добро извршење посла и за повраћај авансног плаћања, која су 

предвиђена чл. 8. и 9. Уговора, и важи годину дана, односно до утрошка средстава. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговор се може мењати и допуњавати само 

сагласношћу обеју страна уговорница. Уговорена цена предметних добара може се мењати у складу са 

одлукама Добављача, а у складу са кретањем цена на тржишту течних горива нафтног порекла – бензина – 

EVRO PREMIJUM BMB 95 и дизела – EVRO DIZEL за бензин и дизел, односно у складу са кретањем цена на 

тржишту течног нафтног гаса – AUTOGAS TNG, за течни нафтни гас на територији Републике Србије.  
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