ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ
1. НАЗИВ НАРУЧИОЦА:
2. АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
3. ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА:
4. ВРСТА НАРУЧИОЦА:
5. ВРСТА ПРЕДМЕТА:

ЈКП „Градска топлана“
Зрењанин, Панчевачка 55
www.gradskatoplanazr.rs
Јавно комунално предузеће
Услуге

6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности – ЈН број 1/2018 МВ-1 по партијама
„Одржавање и сервисирање моторних возила ЈКП „Градскa топланa“ Зрењанин у вангарантном року“.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ је подељен у 2 (две) партије и то:
Број
партије

ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ
РЕЧНИКА

НАЗИВ ПАРТИЈЕ

1.

50100000 услуге поправки,
одржавања и сродне услуге за
возила и припадајућу опрему

Програм Dacia (Dokker Van Ambience 1.6 MPI) и
Програм Фиат у вангарантном року: (Fiat Doblo
Cargo Maxi 1.4 BASE, Fiat punto klassic 1,2, Fiat punto
klassic 1,2 emotion АBS: Fiat punto klassic 1,2 aktual VAN)

2.

50100000 услуге поправки,
одржавања и сродне услуге за
возила и припадајућу опрему

„Škoda octavia 2.0 elegance“ и Програм Застава у
вангарантном року: (Yugo Koral IN 1,1; Zastava 10;
Zastava kamioni New Turbo-Rival 35.10 HNPK;

ПАРТИЈА 1: ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ВАНГАРАНТНОМ
РОКУ „DACIA“ И „ПРОГРАМ „ФИАТ“
- Назив и ознака из општег речника набавке:
Ознака: 50100000
Назив: Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему
7. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ:
Вредност Уговора без ПДВ-а за партију 1 -

1.700.000,00 динара

8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
„ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА“.


Критеријум за оцењивање понуда за обе партије био је

Елементи критеријума са пондерима (бодовима) за вредновање понуда дати су у следећој табели:
Поз.
1.
2.
3.
4.

Критеријум
Понуђена цена за редован сервис
Понуђена цена за ванредни сервис
Гарантни рок за извршене услуге
Гарантни рок за уграђене делове и и материјал

Значај критеријума
(пондер)
60
20
10
10
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Цена редовног сервиса:
Црс= 60 x Цмин/Ци
Цмин = минимално понуђена цена
Ци = понуђена цена и–тог понуђача
Понуђена цена која се користи за ову формулу је без исказаног ПДВ.
Код овог критеријума, оцењиваће се свака позиција цене по датој формули.
Максимални пондер 60.
Цена ванредног сервиса:
Цвс= 20 x Цмин/Ци
Цмин = минимално понуђена цена
Ци = понуђена цена и–тог понуђача
Понуђена цена која се користи за ову формулу је без исказаног ПДВ.
Код овог критеријума, оцењиваће се свака позиција цене по датој формули.
Максимални пондер 20.
Дужина гарантног рока за услуге:
Дужина гарантног рока ће се бодовати на следећи начин:
НП= 10 х НПи/НПнај
НПи –понуђени гарантни рок и-тог понуђача
НП нај- најдужи гарантни рок
Максимални пондер 10.
Дужина гарантног рока за делове и материјал:
Дужина гарантног рока ће се бодовати на следећи начин:
НП= 10 х НПи/НПнај
НПи –понуђени гарантни рок и-тог понуђача
НП нај- најдужи гарантни рок
Максимални пондер 10.
Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти највећи број пондера, за најповољнију ће бити
изабрана понуда понуђача који оствари већи број пондера у оквиру елемента најнижа понуђена цена за
редован сервис, а у случају да понуде два или више понуђача имају исти највећи број пондера и једнаку
понуђену цену за редован сервис, онда ће за најповољнију бити изабрана понуда понуђача који је понудио
дужу валуту плаћања.
Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће донети Одлуку о
додели уговора за неку од партија, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају на крају оцене исти највећи
укупан број пондера и које имају једнаку понуђену цену за редован сервис и исту валуту плаћања.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
9. БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:

за партију 1

4 (четири)
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10. ПОНУЂЕНЕ ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ:
ПАРТИЈА 1 - Редован сервис
Ванредни сервис

- НАЈВИША 9.790,00 динара без ПДВ-а
- НАЈНИЖА 1.300,00 динара без ПДВ-а
- НАЈВИША 510.290,00 динара без ПДВ-а
- НАЈНИЖА 145.693,56 динара без ПДВ-а

11. ПОНУЂЕНЕ ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:
ПАРТИЈА 1 - Редован сервис
- НАЈВИША 9.790,00
- НАЈНИЖА 3.456,12
Ванредни сервис
- НАЈВИША 221.854,00
- НАЈНИЖА 145.693,56

динара без ПДВ-а
динара без ПДВ-а
динара без ПДВ-а
динара без ПДВ-а

12. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА: -------,
13. ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА :
20.02.2018 године,
14. ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:
ЗА ПАРТИЈУ 1:
28.02.2018 године,
15. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДАВАОЦУ УСЛУГЕ:
ЗА ПАРТИЈУ 1
„Точак ауто” д.о.о, улица Манастирска број 9, Зрењанин
16. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1: На одређено време, на период од 12 месеци и то за
период од 01.03.2018 године до дана 28.02.2019 године.
17. ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:
Измене или допуне током трајања Уговора могу се вршити искључиво у писаној форми путем Анекса
уговора, уз обострану сагласност обе стране и потпис овлашћених лица обе стране у складу са чланом 115.
став 1. Закона о јавним набавкама. КОРИСНИК УСЛУГА може након закључења уговора о јавној набавци
без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.
У случају измена или допуна током трајања уговора КОРИСНИК УСЛУГА ће донети Одлуку о измени
уговора и у року од три дана од дана доношења исту ће објавити на Порталу јавних набавки и доставити
извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
18. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

__________
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