ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Адреса наручиоца:

Пролетерских бригада бб

Интернет страница наручиоца:

www.kursumlija.org

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила, по партијама, партија 3 Поправка и
одржавање аутомобила Застава 101, Југо 55, Југо корал ин, Puch Mercedes и Peugeot 406,
назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 50112000 Услуге поправке и
одржавања аутомобила, 50116500 Услуге поправке гума, укључујући монтажу и центрирање,
50112300 Прање аутомобила и сличне услуге, редни број у плану јавних набавки: 1.2.3.
Процењена вредност јавне набавке: 470.000,00 динара без ПДВ-а,
Процењена вреедност партије 3: 100.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

„најниже понуђена цена“

- Укупна понуђена цена износи: 800,00 динара без ПДВ-а по норма часу
- Укупна уговорена цена износи 100.000,00 динара без ПДВ-а.
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.000,00 динара без ПДВ-а по норма часу
СЗР „ЈОВИЋ ПЛУС“ Куршумлија

- Најнижа

800,00 динара без ПДВ-а по норма часу, Ауто
сервис „ЋОСИЋ“ Куршумлија

- Највиша

1.000,00 динара без ПДВ-а по норма часу
СЗР „ЈОВИЋ ПЛУС“ Куршумлија

- Најнижа

800,00 динара без ПДВ-а по норма часу, Ауто
сервис „ЋОСИЋ“ Куршумлија

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Понуђач Ауто сервис „ЋОСИЋ“ Куршумлија је у својо понуди навео да наступа са подизвођачем „СРБ
Ауто“ Куршумлија, ул. 16. Фебруар број 22, 18430 Куршумлија, ПИБ 104858240, мат.број 60562393, број
рачуна 325-9500700033774-44, део предмета који ће се извршити преко овог подизвођача је набавка
ауто делова, а проценат укупне вредности набавке коју ће поверити овом подизвођачу је 10-30%.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.3.2015.године

Датум закључења уговора:

03.4.2015.године

Основни подаци о добављачу:
„Ауто сервис „ЋОСИЋ“ Куршумлија, ул. 16.фебруар број 22, 18430 Куршумлија, ПИБ
104319792, мат.број 60070016, број рачуна 325-9500700033790-93.

Период важења уговора:

12 месеци. (03.4.2015. – 03.4.2016.)

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
javnenabavke@kursumlija.org

