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 – боје, лакови и сродни материјали
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
44800000 – боје, лакови и смоле

Уговорена вредност:

Уговорена вредност јавне набавке је:
за прву партију 500.000,00 динара,
за другу 214.605,92 динара и
за трећу 250.000,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора:
1) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЈЕ “економски најповољнија понуда“ и
применом следећих елемената критеријума:
1. Цена
60 пондера
2. Услови плаћања 15 пондера
3. Рок испоруке
15 пондера
4. Место испоруке 10 пондера
2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ПОНДЕРА
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио нижу цену, односно остварио већи број пондера код елемента критеријума
цена, а уколико понуђачи имају и исту цену, односно остваре исти број пондера код елемента
критеријума цена, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио повољније услове плаћања,
односно остварио већи број пондера код елемента критеријума услови плаћања.

6 (шест) понуда

Број примљених понуда:

- Највиша

За прву партију 328.679,00 динара
За другу партију 128.652,31 динара
За трећу партију 128.390,61 динара

- Најнижа

За прву партију 272.300,00 динара
За другу партију 60.340,00 динара
За трећу партију 62.535,00 динара

- Највиша

За прву партију 328.679,00 динара
За другу партију 64.980,00 динара
За трећу партију 128.390,61 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

За прву партију 315.590,70 динара
За другу партију 62.628,00 динара
За трећу партију 62.535,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.07.2016.

Датум закључења уговора:

08.08.2016. за прву партију, 11.08.2016. за другу
партију и 16.08.2016. за трећу партију

Основни подаци о добављачу:
1. ДОО "Код фарбара" Панчево, Моше Пијаде 77, мат.бр.20944609, ПИБ:108169049 за прву партију
2. ДОО "Roma company" Земун, Милана Решетара 11, мат.бр.07916299, ПИБ:100012726 за другу
партију
3. ТРИ "О" ДОО Аранђеловац, Бања, Индустријска зона 464, мат.бр.06231870, ПИБ:100765218 за
трећу 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 02-2636/10-16 за прву партију, члан 10. Уговора о
купопродаји број 02-2636/11-16 за другу партију и члан 10. Уговора о купопродаји број
02-2636/12 за трећу партију.

Остале информације:

