
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Добра]
	Text1: Предшколска установа "Наша радост"
	Text2: Антона Ашкерца бр. 3, Суботица
	Text3: www.nasaradost.edu.rs
	Dropdown1: [Просвета]
	Text5: Предмет јавне набавке број Д-1.1.2/2020је набавка и  испорука добара - природног гаса Назив и ознака из општег речника набавке:09123000 – природни гас  
	Text6: 7.494.556,46 ез ПДВ-а
	Text7: Најнижа понуђена цена.
	Text10: 1
	Text11: 12.907.903,94
	Text12: 12.907.903,94
	Text13: 12.907.903,94
	Text14: 12.907.903,94
	Text15: 
	Text17: 30.10.2020.
	Text16: 28.09.2020.
	Text21: Уговор је закључен на основу оквирног споразума. 
	Text20: 1) на основу измене законских и подзаконских прописа или услова Испоручиоца, 2) на основу измена и допуна уговора са снабдевачима Испоручиоца, Оператора транспортног система, Оператора дистрибутивног система или Оператора складишта природног гаса.Уколико дође до промена услова коришћења транспортних или дистрибутивних система који се користе за испоруку гаса до места примопредаје Наручиоцу, продајна цена се мења по аутоматизму у складу са одобреним регулисаним ценама и наведена промена цене се неће сматрати изменом или допуном Уговора.Наручилац ће дозволити измену понуђене цене у случају промене цене природногог гаса утврђене званичним ценовником Испоручиоца или у случају наступања околности које нису, нити су могле бити познате Извршиоцу у време сачињавања понуде.
	Text18: ЈКП „Суботицагас“, из Суботице ул. Јована Микића, бр. 58, ПИБ 104200200, МБ 20114223, рачун бр. 200-2435070102029-70 код пословне банке Поштанска штедионица, које заступа мсц Зеди Илдико.
	Text19: до 30.10.2021.


