ЈП „ББ Терм“
Бајина Башта
Број: 912/20
Датум: 14.09.2020. год.
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015: у даљем тексту: ЗЈН), Јавно предузеће „ББ Терм“ Бајина
Башта, објављује следеће:
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци у отвореном поступку бр. ОП 01/20
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно предузеће „ББ Терм“ Бајина
Башта, 31250 Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44; www.bbterm.rs;
2. Врста наручиоца: Јавно предузеће – локална самоуправа;
3. 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: набавка мазута - средњи С; Уља за ложење - 09135000;
4. Процењена вредност: 53.731.667,00 динара без ПДВ-а;
5. Уговорена вредност: 36.972.000,00 динара без ПДВ-а;
6. Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а;
7. Број примљених понуда: три;
8. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 40.770.000,00 динара
без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је 36.060.000,00 динара без ПДВ-а;
9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша је
36.972.000,00 динара без ПДВ-а, а најнижа је 36.972.000,00 динара без ПДВ-а;
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 28. август 2020. године;
11. Датум закључења уговора: 14. септембар 2020. године;
12. Основни подаци о извођачу: Еуро Мотус д.о.о. Београд, Б. М. Пупина 115А, МБ:
17204637, ПИБ: 101723687;
13. Период важења уговора: годину дана;
14. Околности које представљају основ за измену уговора: у складу са конкурсном
документацијом и уговором, сходно члану 115. ЗЈН;
15. Лице за контакт: Велимир Радовановић, електронска пошта: toplanabb@gmail.com;
Објавити:
- на Порталу јавних набавки;
- на Порталу службених гласила РС и база прописа
- на интернет страници наручиоца: www.bbterm.rs
- а/а
У Бајиној Башти,
дана 14.09.2020. год.
директор
ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта
Предраг Анђић
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