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 – комбинована машина са прикључцима, мини комбинирка, половно-коришћено
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
43200000 – машине за земљане радове и ископавање и припадајући делови

Уговорена вредност:

Уговорена вредност јавне набавке је:
4.190.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:
1) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЈЕ “економски најповољнија
понуда“ и то применом следећих елемената критеријума:
- Цена
54 пондера
- Рок за испоруку (мах.60 календарских дана) 5 пондера
- Услови плаћања
10 пондера
- Година производње возила (2003-2015)
21 пондера
- Дужина гарантног рока
10 пондера
2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ БОДОВА
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, уговор ће бити додељен оном понуђачу
који је понудио машину са млађом годином производње, уколико понуђачи понуде и исту годину
производње, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи гарантни рок машине.

2 (две) понуде

Број примљених понуда:

- Највиша

4.195.900,00 динара

- Најнижа

4.190.000,00 динара

- Највиша

4.195.900,00 динара

- Најнижа

4.190.000,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.06.2016.

Датум закључења уговора:

29.06.2016.

Основни подаци о добављачу:
ДОО "Максимовић" Краљево, Карађорђева 209, мат.бр.17362828, ПИБ:101957628

Период важења уговора:

До истека гаранције за испоручену машину.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Члан 9. Уговора о купопродаји број 02-1685/10-16

Остале информације:

