ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Установa за децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад
Павловић“ Сремска Каменица

Адреса наручиоца:

21208 Сремска Каменица ул. Дечје село бр. 1-13 и 2а и 2б

Интернет страница наручиоца:

www.Decijeselo.org

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 набавке ЈН МВ 7/2019 су услуге сервисирања и одржавања службених возила са
уградњом оригиналних резервних делова за 2019 годину.
Назив и ознака из општег речника: - Услуге поправки и одржавања моторних возила и
припадајуће опреме – 50110000

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

економски најповољнија понуда

Укупна вредност добара за 2019. годину је 583.333,00
динара без ПДВ-а (планирана вредност - ове услуге се
уговарају по цени норма часа)

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1. ЦЕНЕ УСЛУГА: ПО НОРМА ЧАСУ У ДИНАРИМА без ПДВ-а
Понуђена цена за аутомеханичарске услуге 1000,00 динара; Понуђена цена за аутоелектричарске услуге 1000,00 динара
Понуђена цена за аутолимарске услуге 1000,00 динара; цена за аутолакирерске услуге 1000,00 динара
2.1.Укупна цена техничког прегледа за сва возила 84.000,00 динара
2.2. Укупна цена вулканизерских услуга за сва возила 5.250,00 динара

- Најнижа
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Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа
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Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

0%

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.06.2019. године

Датум закључења уговора:

01.07.2019. године

Основни подаци о добављачу:
„ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ“ ДОО, НОВИ САД, Бул. Ослобођења бр. 100, матични број:08803935,
ПИБ 103182871

Период важења уговора:

на период од једне године, и то од дана потписивања од стране обе
уговорне стране до 01.07.2020. године.

Околности које представљају основ за измену уговора:

цене су непроменљиве током трајања уговора

Остале информације:
гаранција за добро извршење посла - бланко меница од 10% од вредности уговора

