ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево

Адреса наручиоца:

Панчево, Змај Јовина бр. 6

Интернет страница наручиоца:

www.direkcija.pancevo.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Услуге

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:

Предмет јавне набавке услуга мале вредности је одржавање беле технике у пословним
објектима ЈП „Дирекција“ Панчево у Змај Јовиној бр. 6 и Карађорђевој бр. 4 у Панчеву и у
Дечијем одмаралишту на Дивчибарама, за планирани период од 01.01.2015. године до
31.05.2015. године.
Опис предмета јавне набавке: услуге одржавање - ознака из општег речника набавке ОРН-50882000 услуге одржавања и поправки опреме за ресторане.

Уговорена вредност:

до 124.999,00 динара без пореза на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда која се добија на следећи начин:
П - Цена норма сата у Панчеву – 40 пондера
Д - Цена норма сата на Дивчибарама – 60 пондера
Број пондера се израчунава према следећој формули:
П – Најнижа понуђена цена норма у Панчеву х 40
Понуђена цена норма сата у Панчеву
Д – Најнижа понуђена цена норма сата на Дивчибарама х 60
Понуђена цена норма сата на Дивчибарама
Економски најповољнија понуда је понуда са највећим бројем пондера ( У )
У=П+Д
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Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

/

- Највиша

1.200,00 динара без пдв-а - норма сат

- Најнижа

880,00 динара без пдв-а - норма сат

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.12.2014. године

Датум закључења уговора:

23.01.2015. године

Основни подаци о добављачу:
ДOO "ZENIT ELEKTRO", Панчево, Светог Саве бр. 59, лок. 1, матични број 20490144, ПИБ
105919718, кога заступа директор Душан Видевић,

Период важења уговора:

до 31.05.2015. године

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

