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Панчево, 01.08.2016. 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

 

Врста предмета набавке: добра, сукцесивно 

Опис предмета набавке: гориво за транспортна средства (ознака из општег речника набавки: 

09130000 - Нафта и дестилати) - ЈНМВ бр. 38/16   

Процењена вредност јавне набавке је 3.800.000 динара, без ПДВ – а. 
 
Уговорена вредност јавне набавке: 3.800.000 динара без ПДВ-а и 4.560.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 (једна) 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  3.800.000,00 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  3.800.000,00 динара без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.07.2016. године. 

Датум закључења и број уговора: 01.08.2016. године, 6/136 

Основни подаци о добављачу: “TAXI PETROL“ д.о.о. 26000 ПАНЧЕВО, Баваништански пут  број 
487, ПИБ: 104212161, матични број: 20104406, број рачуна: 165-7780-82, назив банке: Hypo Banca, 
телефон: 013/25-11-642, телефакс: 013/25-11-642, е-mail: taxipetrol@gmail.com, кога заступа 
директор Горан Јањовић 
 
Период важења уговора: 12 месеци од дана потписивања односно до 31.07.2017. године. 
 
Околности које представљају основ за измену уговора: Купац се обавезује да ће  испоручена добра  
Добављачу  плаћати  по ценама које су утврђене у ценовнику Добављача кога су донели његови 
надлежни органи, а који је важио на дан промета добара.  

Добављач се обавезује да ће Купцу достављати све измене званичног ценовника, одмах по 
његовом доношењу.  

У случају да Купац није сагласан са достављеним ценовником из става 2. овог члана, Купац 
уговор може раскинути, са отказним роком од седам дана од дана достављања писаног 
обавештења о раскиду.  

Цене из става 1. овог члана не смеју бити више од упоредивих тржишних цена. У 
супротном, Купац може раскинути уговор, са отказним роком од седам дана од дана достављања 
писаног обавештења о раскиду.  
 
Лице за контакт: Драгица Радуловић; 064/850 70 12; dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs 
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