ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Центар за промоцију науке

Адреса наручиоца:

Краља Петра бр. 46, 11158 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.cpn.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:
Предмет јавне набавке су услуге годишњег сервиса и одржавања возила из возног парка, обликован у
партије:
- Партија 1 – Поправка и одржавање путничких аутомобила марке ШКОДА,
- Партија 2 – Поправка и одржавање комби возила марке ФИАТ,
- Партија 3 – Поправка и одржавање теретног возила марке МАН,
- Партија 4 – Поправка и одржавање прикључног возила са надоградњом,
- Партија 5 – Вулканизерске услуге.
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 50110000 – Услуге поправки и одржавања моторних
возила и припадајуће опреме.

Уговорена вредност:

Уговорена вредност: 341.666,67 динара без ПДВ-а, односно
410.000,00 динара са ПДВ-ом (Партија 1)

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора за Партије 1, 2, 3. и 4. је економски
најповољнија понуда.
Избор између достављених, прихватљивих понуда применом критеријума „економски
најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда према елементима критеријума за
доделу уговора који су вредновани следећим бројем пондера:
1) Укупна цена услуга редовног сервиса - 40 пондера
2) Понуђена цена норма часа за све врсте услуга поправки - 50 пондера
3) Гарантни рок за квалитет извршених услуга - 5 пондера
4) Цена превоза (шлепања) возила по једном пређеном километру - 5 пондера.
Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора за Партију 5. је најнижа понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

45.304,41 динара, без ПДВ-а

- Најнижа

45.304,41 динара, без ПДВ-а

- Највиша

45.304,41 динара, без ПДВ-а

- Најнижа

45.304,41 динара, без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.04.2018. године

Датум закључења уговора:

14.05.2018. године

Основни подаци о добављачу:
Привредно друштво Ауто кућа Самарџић д.о.о. са седиштем у Београду, Улица Борска 92е,
матични број 17408283, порески идентификациони број 100171886

Период важења уговора:

1 година

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:

