ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Jaвно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево

Адреса наручиоца:

Панчево, Змај Јове Јовановића 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:

Редни број јавне набавке услуга мале вредности за текућу годину је ЈН Б4/2017.
Предмет јавне набавке је одржавање и регистрација путничких аутомобила, за период од
01.06.2017.-31.12.2017. године.
Oпис предмета јавне набавке: 50112000.

Уговорена вредност:

Процењена вредност јавне набавке износи 648.933,00
динара без ПДВ.

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, са следећим
елементима:
Одржавање аутомобила-вредност норма сата у динарима (О)
70 пондера
Укупна цена регистрације наведених службених аутомобила (Р)
30 пондера
О=најнижа понуђена цена норма сата у дин *70 / понуђена цена норма сата у дин
Р= најнижа укупна цена регистрације службених аутомобила *30 / најнижа понуђена укупна
цена регистрације службених аутомобила
УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА (У)= О + Р
Најповољнија понуда је она која оствари највећи укупан број пондера.
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Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

/

Понуђена цена:

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

/

/

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Извршилац је у своју понуду укључио и следећег подизвршиоца:
• «Аутоцентар Пивашевић» Панчево за послове техничког прегледа и регистрације – 50%.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.05.2017. године

Датум закључења уговора:

06.06.2017. године

Основни подаци о добављачу:
ДОО „АУТОРЕМОНТ ПИВАШЕВИЋ“ Панчево, Јабучки пут бб, матични број 08365113, ПИБ
101061386, које заступа директор Никола Пивашевић

Период важења уговора:

од дана закључења до 31.12.2017. године.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

