ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Центар за социјални рад Пожаревац

Адреса наручиоца:

Улица Моше Пијаде бр.27, 12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

http://czsrpozarevac.rs/

Врста наручиоца:

Остало

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:

Предмет јавнe набавке мале вредности : добра – Набавка новог аутомобилаза возни парк
Центра за социјални рад
Назив и ознака из општег речника набавке: 34110000 - Путнички аутомобили .

Уговорена вредност:

1.175.510,00 динара без ПДВ-а, односно 1.410.612,00 са
ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда
”.
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима критеријума, и то:
Редни број ОПИС Број пондера
1. ЦЕНА 40
2. ГАРАНЦИЈА 40
3. ПОСТПРОДАЈНА ПОДРШКА (број овлашћених сервиса од стране произвођача возила) 10
4. РОК ИСПОРУКЕ 10
УКУПНО ПОНДЕРА: 100

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.175.510,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.175.510,00динара без ПДВ-а

- Највиша

1.175.510,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.175.510,00 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: 02.07.2020. године

Датум закључења уговора:

13.07.2020. године

Основни подаци о добављачу:
АУТО ЧАЧАК“ Д.О.О ул Коњевићи ББ, Чачак, ПИБ 101107896, МБ 07649746, са седиштем у,
Чачку

Период важења уговора:

До извршења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометаља или онемогућавања извршења обавеза
дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајња више силе.
АУТО ЧАЧАК“ Д.О.О ул Коњевићи ББ, Чачак, ПИБ 101107896, МБ 07649746, са седиштем у, Чачкуиша сила подразумева екстремне и
ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити
спречени од стране погођене вишом силом. Вишом солим могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања
(рат, нереди већег обима, штрајкови). императивне одлуке власти (забрана промета увоз и извоза) и сл.

Остале информације:
Комисија је Позив за предметну јавну набавку са конкурсном документацијом објавила на
Порталу јавних набавки а такође је исти упутила на адресе три потенцијалних понуђача чија
је то делатност, и по мишљењу комисије не постоје објективни разлози због којих се нису
одазвали, обзиром да је поступак био потпуно транспарентан.

