ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП "Ковински комуналац"

Адреса наручиоца:

Ковин, Соње Маринковић бр.6

Интернет страница наручиоца:

http://jpkk.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Добра

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:

Добро – резервни делови
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
34330000 - резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле
Набавка је подељена у шест партија.

Уговорена вредност:

Уговорена вредност јавне набавке је:
650.000,00 динара без ПДВ-а за другу партију, 200.000,00 за
трећу, 200.000,00 за пету и 300.000,00 за шесту партију

Критеријум за доделу уговора:
Економски најповољнија понуда и то у складу са следећим елементима критеријума:
- Цена
50 пондера
- Рок испоруке
20 пондера
- Начин испоруке 15 пондера
- Услови плаћања 15 пондера

6 (шест)

Број примљених понуда:

- Највиша

За другу партију 367.186,00 динара, за трећу 185.192,00
за пету 96.663,00 и за шесту партију 103.787,00

- Најнижа

За другу партију 102.512,00 динара, за трећу 177.781,00
за пету 70.275,00 и за шесту партију 54.671,50

- Највиша

За другу партију 367.186,00 динара, за трећу 185.192,00
за пету 96.663,00 и за шесту партију 103.787,00

- Најнижа

За другу партију 199.552,00 динара, за трећу 177.781,00
за пету 70.275,00 и за шесту партију 60.490,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.03.2016.

Датум закључења уговора:

28.03.2016.године за другу и шесту партију и
28.03.2016. године за за трећу и пету партију

Основни подаци о добављачу:
ПД „Гроуп Енигма“ ДОО Крушевац, Паруновачка број 16, матични број 20286156, ПИБ
105031233 за другу и шесту партију и
ДОО „Славија ауто“ Панчево, Новосељански пут број 26Б, матични број 08183562, ПИБ
101048702 за трећу и пету партију

Период важења уговора:

у току 2016.године, односно до окончања
уговорене вредности.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Члан 10. Уговора о купопродаји број 02-605/9-16 за другу, 02-605/10-16 за шесту,
02-605/11-16 за трећу и 02-605/12-16 за пету партију.

Остале информације:
Партије један и четири су обустављене из разлога што се нису стекли услови за доделу
уговора.

