ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП Србијагас

Адреса наручиоца:

Нови Сад, Народног фронта 12

Интернет страница наручиоца:

www.srbijagas.com

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:

Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему - 50100000
ПАРТИЈА 1. AUDI

Уговорена вредност:

1.500.000,00 РСД без ПДВ а

Критеријум за доделу уговора:
Елементи критеријума су цене за редован и ванредан сервис, са максималним број пондера: 50 и 50. Цене из обрасца
понуда за редован и ванредан сервис за понуде које је Комисја оценила као прихватљиве су пондерисане на начин да се
понуда са најнижом ценом вреднује са максималним бројем пондера предвиђених за дати елемент критеријума. За остале
понуде, број пондера се израчунава тако што се понуда са најнижом ценом помножи са максималним бројем пондера
датог елемента критеријума (50 и 50), те производ подели са ценом понуђача чија се понуда разматра. Израчунавање броја
пондера вршила се по формули:
ПЦ =
Где је:
- Цена понуде са најнижом ценом:
- Цена понуде која се разматра:
- Укупан број пондера за дати елеменат критеријума:
- Добијени број пондера за цену:

Цмин
Цп
Убп
ПЦ

Напомена: Добијени број пондера заокружен је на две децимале

2 (две)

Број примљених понуда:

- Највиша

153.912,50

- Најнижа

52.747,00

- Највиша

153.912,50

- Најнижа

52.747,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуђач ће набавку извршити самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.07.2020.год

Датум закључења уговора:

21.08.2020.

Основни подаци о добављачу:
: ,,Аутосервис Горан“ доо, Петроварадин, Рељковићева 26

Период важења уговора:

1. годину од дана закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

