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 одржавања и сервисирања моторних возила у гарантном и вангарантном року
Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему - 50100000
Партија 1. IVECO (Зрењанин) вангарантни рок

Уговорена вредност:

до износа 1.350.000,00 РСД без ПДВ а

Критеријум за доделу уговора:
1) Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
2) Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или
више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио нижу укупну цену за пружање ванредних услуга (ОБРАЗАЦ 2- Табела 2).
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, 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 једнаку најнижу
понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. 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.

3 (три)

Број примљених понуда:

- Највиша

75.670,21 РСД

- Најнижа

30.167,00РСД

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша

75.670,21 РСД

- Најнижа

30.167,00РСД

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуђач ће набавку извршити као група понуђача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.09.2020.год

Датум закључења уговора:

19.10.2020.

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача
1. ,,PREMTEC“ доо, Нови Сад, Привредникова 8А и
2. ,,WEST TRUCK“ доо, Аутопут Београд-Нови Сад 150д

Период важења уговора:

1. годину од дана закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

