
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:
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	Text5: Редни број јавне набавке за текућу годину је ЈН Б12/2017.Предмет јавне набавке услуга мале вредности је Редовно и интервентно одржавање ТТ инсталација, рачунарске мреже , видео надзора, ТВ и др у просторијама ЈП „Дирекција“ Панчево, у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама као и у пословном простору којим управља ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од 01.06.2017. до 31.12.2017Опис предмета јавне набавке: услуге одржавања - ознака из општег речника набавке - ОРН-50330000 услуге одржавања телекомуникационе опреме.Процењена вредност јавне набавке износи 287.500,00 без пореза на додату вредност.
	Text6: Уговорена вредност је до 287.500,00 динара без ПДВ.
	Text7: Критеријум за оцењивање понуда је економски  најповољнија понуда са следећим елементима:Цена норма сата (дин/ч) ЦТранспортни трошкови људи и материјала ван Панчева (дин/км) ЦТНорматив времена за поједини радни захват на одржавању сигналних и телекомуникационих инсталација и опреме, изражен у децималним часовима на две децимале. (ч) ТiДвоструко одстојање Панчево-Одмаралиште Дивчибаре (км) КМЦена коштања јединичних релевантних  радова изражена у динар-сатима: БНајповољнија понуда је она која даје најмању суму производа (Цена) x (норма час) за скуп најчешће примењиваних радних захвата у досадашњем одржавању предметних инсталација и опреме. Трошкови транспорта се укључују у ову суму на нивоу пређене километраже за једну интервенцију на објекту Дивчибаре. Дакле:  Где је:Бм –  укупан број релевантних динар-сати за м-тог понуђачаБмин –  понуђач са најмањим бројем релевантних динар-сатиКМм – релевантна километража (у овом случају релација Панчево-одмаралиште Дивчибаре иОбратно, ако је полазиште из Панчева. Ако понуђач има друго седиште, онда се имаДруго полазиште, оно које наведе у понуди, па се сходно томе има и одговарајућа релевантна километража  )ЦТм – јединични транспортни трошкови м-тог понуђачаЦм –   цена норма сата за м-тог понуђачаТiм -   време i-тог радног захвата из скупа релевантних радова, којих има укупно (n) у нормативу m-тог понуђачаn  -     Укупан број релевантних радних захвата (најфреквентнијих) које се узимају у разматрањеi    - i-ти радни захват из норматива м-тог понуђачаПм  -  број добијених поена (пондера) на скали од 0 до 100 за м-тог понуђачаПОНУЂАЧ ЧИЈИ ЈЕ Пм  МАКСИМАЛАН (Бм МИНИМАЛАН) ЈЕ НАЈПОВОЉНИЈИ ПОНУЂАЧ!
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