ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно комунално предузеће "СОПОТ"

Адреса наручиоца:

Кнеза Милоша 45 а

Интернет страница наручиоца:

/

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:

Набавка мале вредности добра - грађевинског материјала бр 1.1.3-5/2018
ОРН: 44110000

Уговорена вредност:

991.284,00 дин

Критеријум за доделу уговора:
Наручилац јекао критеријум за доделу Уговора применити економски најповољнију понуду, и то на основу два елемента
критеријума: 1. понуђена цена (најнижа понуђена цена без ПДВ- а. ) и 2.Трошковна економичност - удаљеност продајног места.
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 цену са ПДВ –ом
Методологија доделе пондера је следећа
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максимални број пондера од 60 пондера. Свака следећа понуда добија број
пондера применом следеће формуле:
најнижа понуђена цена*максималан бр. пондера/цена из понуде која се рангира.
Понуда са најкраћом понуђеном удаљеношћу продајног места ( стоваришта ) добија максималан број пондера од 40 пондера.
Свака следећа понуда добија број пондера применом следеће формуле:
најкраћа понуђена удаљеност продајног места *максмалан број пондера/удаљеност продајног места из понуде која се рангира
Уколико две или више понуде имају једнаки број пондера као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди
дужи рок важења понуде.
Наручилац ће у случају потребе удаљеност понуђача измерити и прерачунати у километрима ( односно метрима ).
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.285.400,00

- Најнижа

991.284,00

- Највиша

1.285.400,00

- Најнижа

991.284,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.01.2018. године

Датум закључења уговора:

29.01.2018.

Основни подаци о добављачу:
Понуђача: „Б-СТЕЕЛ“ ДОО
са седиштем у Младеновцу улица Црквена 78
ПИБ:100109186 Матични број:07440693
кога заступа Дарко Благојевић

Период важења уговора:

гоидну дана од дана закључења или до утрошка
средстава, шта пре настане

Околности које представљају основ за измену уговора:

Конкурсном документацијом није предвиђена могућност за измену уговора

Остале информације:

