
                                                                                                                                                      
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈНОП 2/2020 - горива, моторног уља и антифриза и гасног уље екстра лако EVRO EL
која је обликована у 2(две) партије

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
ЈП ''Национални парк Ђердап“ 19220 Доњи Милановац, Краља Петра I 14а 
www.npdjerdap.org 
2. Врста наручиоца: јавно предузеће 
3. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке горива – 09100000, моторна уља – 09211100,  течности за хладњаке –
24961000, лож уље - 09135100.  
4. Уговорена вредност: 
-за гориво, моторно уље и антифриз : 6.379.558,00 динара , без ПДВ-а , 
-за гасно уље екстра лако EVRO EL: 1.076.700,00 динара , без ПДВ-а. 
5. Критеријум за доделу уговора: ,,економски најповољнија понуда“. 
6. Број примљених понуда: 1 понуда за партију 1 и  2 понуде за партију 2 
7. Највиша и најнижа понуђена цена за партију 1 и партију 2: 
највиша понуђена цена:
6.379.558,00 динара без ПДВ-а за партију 1 и 1.116.800,00 динара без ПДВ-а за партију
2
најнижа понуђена цена: 
6.379.558,00 динара без ПДВ-а за партију 1 и 1.076.700,00 динара без ПДВ-а за партију
2
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихатљивих понуда за партију 1 и
партију 2:
највиша понуђена цена:
6.379.558,00 динара без ПДВ-а за партију 1 и   1.076.700,00 динара без ПДВ-а за партију
2
најнижа понуђена цена: 
6.379.558,00 динара без ПДВ-а за партију 1 и  1.076.700,00 динара без ПДВ-а за партију
2
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: - 
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.03.2020.године.
11. Датум закључења уговора: Уговор о јавној набавци добара - гориво,моторно уље и
Антифриз Партија 1 – 08.04.2020.године; (Уговор примљен 08.04.2020.године-мејлом);
Уговор о јавној набавци добара- гасно уље екстра лако EVRO EL- 07.04.2020.године
Партија 2. (Уговор примљен 27.04.2020.године).
12. Основни подаци о добављачу: 
За партију 1 - НИС а.д. 21 000  НОВИ САД, Ул. Народног фронта 12 ПИБ 104052135, 
матични број 20084693,  лице овлашћено за потписивање уговора: Константин Тарасов.
За партију 2 - EURO MOTUS DOO, 11070 БЕОГРАД, Ул. Булевар Михајла Пупина
115а, ПИБ 101723687, матични број: 17204637, лице овлашћено за потписивање
уговора: Милан Богдановић.
13. Период важења уговора: до извршења уговорених обавеза.

У Доњем Милановцу, 



29.04.2020.године


