
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text1: Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић" 
	Text2: Српскоцрквена број 5, Инђија
	Text3: www.dzindjija.rs
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	Text5: Предмет јавне набавке је  набавка услуга и добара - Поправки и oдржавања мoторних возила и набавка резервних делова, обликовану по партијама, шифра из општег речника набавки 50110000- услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме, 
	Text6: 2.105.303.92 динара без пдв-а
	Text7: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ економски најповољнија понуда“. Оцењивање и рангирање достављених понуда за партије број  1,2,3,5,6,7,9,10 и 11 засниваће се на примени следећих критеријума: 1. Понуђена цена ......................................................................... 50  пондера  Цена партије представља укупну коначну вредност партије.Понуђач са најниже понуђеном вредношћу добија макс. број пондера. - 50Додела бодова осталим понуђачима врши се применом формуле  -Најнижа коначна понуђена  цена/ Вредност партије бодованог понуђача * 502. Гарантни рок за понуђену услугу ..........................................20 пондера Понуда са најповољнијим гарантним роком за услугу добија максиималан број  – 20,00 пондераОстале понуде се вреднују по следећој формули:Понуђени гарантни рок из понуде која се оцењује/ Најповољнији гарантни рок * 203. Рок плаћања .............................................................................30 пондера Понуда са најповољнијим роком плаћања  добија максиималан број  – 30,00 пондераОстале понуде се вреднују по следећој формули:Понуђени рок плаћања  понуде која се оцењује/ Најповољнији рок плаћања * 30Оцењивање и рангирање достављених понуда за партије број  4 и 8 засниваће се на примени следећих критеријума: 1.Понуђена цена ......................................................................... 45 пондера  Цена партије представља укупну коначну вредност партије.Понуђач са најниже понуђеном вредношћу добија макс. број пондера. - 45-Додела бодова осталим понуђачима врши се применом формулеНајнижа коначна понуђена  цена/ Вредност партије бодованог понуђача * 452. Рок плаћања .............................................................................55 пондера Понуда са најповољнијим роком плаћања  добија максиималан број  – 55,00 пондераОстале понуде се вреднују по следећој формули:Понуда са најповољнијим роком плаћања  добија максиималан број  – 55,00 пондераОстале понуде се вреднују по следећој формули:Понуђени рок плаћања  понуде која се оцењује/ Најповољнији рок плаћања * 55цењивање и рангирање достављених понуда за партију број 12 засниваће се на примени следећих критеријума: 1. Понуђена цена ......................................................................... 50  пондера  Цена партије представља укупну коначну вредност партије.Понуђач са најниже понуђеном вредношћу добија макс. број пондера. - 50Додела бодова осталим понуђачима врши се применом формулеНајнижа коначна понуђена  цена/ Вредност партије бодованог понуђача * 502. Услови плаћања ........................................................................30 пондера  Услови плаћања  (Cassa sconto ) у % за: Понуђени Укупан Cassa sconto (%) Пондери за услове плаћања 30 дана 60 дана 90 дана           У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу најповољнијих услова плаћања  ,а уколико постоје две или више понуда са једнаким понуђеним условима плаћања предност има  понуђач који понуди дужи гарантни рок.
	Text10: Укупно је поднето 9  понуда за 8 партија.
	Text11: Ранг листа понуђача
	Text12: Ранг листа понуђача
	Text13: Ранг листа понуђача
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	Text15: понуђачи набавку извршавају  самостално
	Text17: од 28.04.2014.године до  13.05.2014,.године
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	Text20: Цена за услуге,односно за добра су из јавне набавке, а према спецификацији из конкурсне документације. Уговорене стране су сагласне, да је током реализације овог Уговора, врше усклађивање уговорених цена, применом средњег девизног курса Народне банке Србије. Усклађивање цена вршиће се у случајевима кад се средњи курс Народне банке Србије за ЕУРО промени за +/- 5% у односу на курс на дан отварања понуда, тако што се на основу писаног предлога заинтересоване уговорене стране закључује АНЕКС уз овај Уговор којим се утврђују нове цене које ступају на снагу даном потписивања АНЕКС-а и важе до окончања испоруке уговорене количине добара.
	Text18: - Партија 4- Сервисирање ауспуха за сва возила Autoservis Pavlica Јарковци, ул. Ивана Милутиновића 13, - Партија 5 - Лимарски радови за возила под ред.бр. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,16Autoservis Pavlica Јарковци, ул. Ивана Милутиновића 13- Партија 6 - Лимарски радови за возила под ред.бр.  12,13,14Autoservis Pavlica Јарковци, ул. Ивана Милутиновића 13,- Партија 7 - Лимарски радови за возила под ред.бр.  10,11,15Autoservis Pavlica Јарковци, ул. Ивана Милутиновића 13,  - Партија 8- Вулканизерске услуге -С.В.Р"Ферда" Инђија - Партија 9- Механичарски радови за возила под ред. бр. 12,13 и 14 (Mercedes Benz - Sprinter)Kuč Motors Service D.O.O. Инђија, ул. Југоисточна радна зона блок 92 - Партија 10- Механичарски радови за Reno возила под ред.бр. 10,11Master Group D.O.O.Нови Сад, Руменачки пут 4а, - Партија 11- Механичарски радови за сва остала возила-за возила под ред.бр. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,15, 16 Kuč Motors Service D.O.O. Инђија,ул. Југоисточна радна зона блок 92 , - Партија 12- Резервни деловиDŽ.D.Group D.O.O. Инђија, ул.   Виноградарска 57, 
	Text19: oквирно до 12 месеци односно до испуњења уговорених средстава.


