ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Jавнo предузеће "Завод за уџбенике" Београд

Адреса наручиоца:

Обилићев венац 5.

Интернет страница наручиоца:

www.zavod.co.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

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:

ПАРТИЈА 3- ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА МАРКЕ PEUGEOT
ознака из општег речника набавке: услуга поправке и одржавања теретних возила –
50114000

Уговорена вредност:

23.240,00
до процењене вредности 1.200.000,00 динара

Критеријум за доделу уговора:

У складу са чланом 85 . Закона, критеријум за оцењивање понуде је „економски
најповољнија понуда“. Избор између достављених, прихватљивих понуда применом
критеријума „економски најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда према
елементима критеријума за доделу уговора који су вредновани следећим бројем пондера:
1. Укупна цена услуга редовног сервиса 40 пондера
2. Понуђена цена норма часа за све врсте услуга поправки 50 пондера
3. Гарантни рок за извршене услуге
5 пондера
4. Цена превоза (шлепања) возила по једном пређеном километру 5 пондера

3 (три)

Број примљених понуда:

- Највиша

59.070,00

- Најнижа

23.340,00

- Највиша

32.900,00

- Најнижа

23.340,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.01.2017.године

Датум закључења уговора:

13.02.2017. године

Основни подаци о добављачу:
носиоц посла 1. Аутосервис и стр Миољуб Ћурчић пр, Војводе Скопљанца 31. Београд
учесници у заједничкој понуди:
2. Стојанов д.о.о. Зрењанински пут 16. Нови Сад
3. Нешић д.о.о. Булевар 12 фебруара 152. Ниш

Период важења уговора:

1 ( једну) годину од ступања уговора на снагу

Околности које представљају основ за измену уговора:

-

Остале информације:
Заведено у ЈП "Завод за уџбенике" Београд, број 04-1203 од 20.02.2017. године

