
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПОЊОПРНШ'ЕДЕ,
ШУМАРСТВА Н ВОДОПРПВРЕДЕ

Дирекција за националне референтне лабораторије
Број: 404–02—00222/2019–13

Датум: 09.05.2019.

Београд

 

ЗАписник о ОТВАРАЊУ ПОНУДА
ЈНМВ бр. 1.1.2/19

Набавка погонског горива

Поступак отварања понуда спроводи се дана 09.05.2019. године, са почетком у 12.00

часова у просторијама Дирекције за националне референтне лабораторије, Ул.

Батајннчки друм 7 део број 10, 11080 Београд.
Предметјавне набавке: добра, 1.1.2/19,– Погонско гориво за потребе Дирекције за

националне референтне лабораторије.
Назив и ознака из општег речника набавки: 09100000 (Горива). Процењена вредност

јавне набавке је2.350.000,00 динара без ПДВ-а, за коју се спроводи поступак јавне
набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума.

Отварање понуда спроводе:

1. Драгана Маринковић заменик члана;

2. Деспотовић Драган, члан ;

3. Александра Божић , члан.

Отварању понуда присуствују доле наведени представници понуђача:

__–
__
/

 

    
   
Отварању понуда присуствовали су и:

 

/

 

Благовремено, тј. до дана 09.05.2019. године до 10:00 часова, примљене су понуде

следећих понуђача, и то наведеном редоследу.
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Неблаговрсмене понуде:
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Назив. односио шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, понуђена цена и

евентуални попусти које понуђач нуди. подаци из понуде који су одређени као елементи

критеријума, а који се могу нумерички приказати и евентугшно други подаци из понуде

(подаци се уносе за сваког понуђача посебно), следећим редоследом:

 

   
  

Назив или шифра понуђача: НИС доо

Начин наступања: Самостално

Понуђеиа цена:

  

   

   
 

 

  
  
2.429.771,33 динара без ПДВ–а

3 динара по литру

     

 

Рок и начин плаћања: ЗОдана од дана пријема исправне фактуре
(минимум 30, максимално 45 дана) од дана

  

    
 

Укупан број малопродајних објеката на

ериторији ГО Земун

Рок важења понуде    
 

   
  

азив или шифра понуђача: Кнез Петрол доо

   
    

Начин наступања: Самостално

·

6,93 за бензин динара по литру
10,41 за дизел динара по литру
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ериторији ГO Земун

РОК важења понуде · 5 дана од дана јавног отварања понуда



Навести уочене недостатке подистих понуда:

  

  

Евентуалпе примедбе представника понуђача које се односе на поступак отварања понуда:

/
 

 

Потпнсн чланова Комисије:

Драгана Маринковић, заменик члана

Деспотовић Драгана, члан

Александра Божић, члан  
Потпнсн присутних представника понуђача који својим потписом потврђују веродостојност
записника:

Нема присутних представника понуђача

Записник водио/ла Драгана Маринковић

Записник уручен присутним представницима понуђача:

Понуђач Име и презиме Потпис

 

/ / /

 

 

 

Записник о отварању понуде биће достављен понуђачима који нису присуствовали отварању

понуда у року од 3 дана од дана отварања.

Поступак отварања понуда завршен је у 12:38 часова.

 


