ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно комунално предузеће "Сопот"

Адреса наручиоца:

Кнеза Милоша 45 а

Интернет страница наручиоца:

www.jkpsopot.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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 јавне набавке бр. 1.1.1.-2/2017 су добра-водоводни материјали. Ознака и назив из
општег речника набавки- 44160000
2.Партије
Предмет јавне набавке је подељен по партијама и то у две партије.
Партија 1 – водоводни материјал
Партија 2 – електрофузиони материјал

Уговорена вредност:

2.327.101,00

Критеријум за доделу уговора:
Наручилац je као критеријум за доделу Уговора примениo економски најповољнију понуду, и то
на основу два елемента критеријума: 1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА и 2. РОК ИСПОРУКЕ. У случају понуде
понуђача који није у систему ПДВ-а, као критеријум за доделу Уговора Наручилац ће применити
најнижи понуђени плативи износ, тј. најнижу понуђену укупну цену са ПДВ-ом.
Методологија доделе пондера је следећа:
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максимални број пондера од 80 пондера. Свака
следећа понуда добија број пондера применом следеће формуле:
најнижа понуђена цена*максималан бр. пондера/цена из понуде која се рангира.
Понуда са најкраћим понуђеним роком испоруке на позив наручиоца добија максималан број
пондера од 20 пондера. Свака следећа понуда добија број пондера применом следеће формуле:
најкраћи понуђени рок за испоруку*максмалан број пондера/рок испоруке из понуде која се
рангира.
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Број примљених понуда:

- Највиша

2.337.481,00

Понуђена цена:
- Најнижа

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

2.327.101,00

2.337.481,00

2.327.101,00

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.03.2017.

Датум закључења уговора:

13.04.2017.

Основни подаци о добављачу:
Понуђач СТР „СНС“ Света Сарић ПР..
са седиштем у Сопоту улица Краља Петра првог бр 2,
Телефон:011/8251-446 Телефакс:011/8251-446
кога заступа Света Сарић

Период важења уговора:

годину дана од дана закључења

Околности које представљају основ за измену уговора:

Конкурсном документацијом није предвиђена могућност за измену уговора

Остале информације:

