ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић"

Адреса наручиоца:

Српскоцрквена број 5, Инђија

Интернет страница наручиоца:

www.dzindjija.rs

Врста наручиоца:

Здравство

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 je мешовита набавка добара Набавка резервних делова и услуга
Поправки и oдржавања мoторних возила - шифра из општег речника набавки 50112000услуге поправки аутомобила и 3430000- делови и прибор за возила и њихове моторе.

Уговорена вредност:

70.000,00 динара без пдв-а

Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ економски најповољнија понуда“.
17.1.Оцењивање и рангирање достављених понуда за партије број 1,2 и 4 засниваће се на примени следећих критеријума:
1. Понуђена цена.............................................. 50 пондера
Цена партије представља укупну коначну вредност партије.
Понуђач са најниже понуђеном вредношћу добија макс. број пондера. - 50
Додела бодова осталим понуђачима врши се применом формуле
Најнижа коначна понуђена цена / Вредност партије бодованог понуђача * 50
2. Гарантни рок за понуђену услугу ..........................................20 пондера
Понуда са најповољнијим гарантним роком за услугу добија максиималан број – 20,00 пондера
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Понуђени гарантни рок из понуде која се оцењује/ Најповољнији гарантни рок * 20
3. Рок плаћања .............................................................................30 пондера
Понуда са најповољнијим роком плаћања добија максиималан број – 30,00 пондера. Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Понуђени рок плаћања понуде која се оцењује/ Најповољнији рок плаћања * 30
17.2.Оцењивање и рангирање достављених понуда за партију број 3 и 5 засниваће се на примени следећих критеријума:
1.Понуђена цена ......................................................................... 70 пондера
Цена партије представља укупну коначну вредност партије.
Понуђач са најниже понуђеном вредношћу добија макс. број пондера. - 70
Додела бодова осталим понуђачима врши се применом формуле
Најнижа коначна понуђена цена/ Вредност партије бодованог понуђача * 70
1. Рок плаћања .............................................................................30 пондера
Понуда са најповољнијим роком плаћања добија максиималан број – 30,00 пондера
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Понуђени рок плаћања понуде која се оцењује/ Најповољнији рок плаћања * 30

Укупно је поднето 1 понуда

Број примљених понуда:

- Највиша

70.000,00 динара без пдв-а

- Најнижа

70.000,00 динара без пдв-а

- Највиша

70.000,00 динара без пдв-а

- Најнижа

70.000,00 динара без пдв-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

понуђач набавку извршава самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.06.2017

Датум закључења уговора:

29.06.2017 године

Основни подаци о добављачу:
Самостална аутоелектричарска радња „GM-Autoelektrika“ Mиле Грковић са седиштем у
Инђији, улица Карађорђева 43 за партију 1

Период важења уговора:

oквирно до 12 месеци односно до испуњења
уговорених средстава.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Извршилац задржава право да изврши корекцију цена уколико средњи курс за евро утврђен
код НБС, порасте за више од 5%, у односу на средњи курс за евро утврђен код НБС у време
закључења уговора, за процентуални износ увећања курса

Остале информације:

