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 је набавка добара- грађевинске машине ваљак, ознака и назив из
општег речника набавке: 43312000
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) је до 10.000.000,00 динара.

Уговорена вредност:

8.142.000,00 дин

Критеријум за доделу уговора:
Наручилац је као критеријум за оцењивање понуда и доделу Уговора применити економски најповољнију понуду и
то на основу два елемената критеријума:
1.Понуђена цена ( најнижа понуђена цена без ПДВ –а) .
2.Постпродајно сервисирање и техничка помоћ ( број сервисних екипа: сервисну екипу чине један сервисер и једно
сервисно возило).
Методологија доделе пондера је следећа:
Понуда са најниже понуђеном ценом добија максимални број пондера од 90 пондера.Свака следећа понуда добија
број пондера применом следеће формуле :
Најнижа понуђена цена * максималан број пондера /цена из понуде која се рангира
Понуда са највећим бројем сервисних екипа добија максималан број пондера од 10 пондера . Свака следећа понуда
добија број пондера применом следеће формуле:
Понуђени број сервисних екипа из понуде која се рангира * максималан број пондера /највећи понуђени број
сервисних екипа.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

8.142.000,00

- Највиша

/

- Најнижа

8.142.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.06.2020.

Датум закључења уговора:

29.06.2020.

Основни подаци о добављачу:
WIRTGEN SRBIJA D.O.O.
са седиштем у Београду улица Партизанске авијације 1,
кога заступа директор Александар Ракић

Период важења уговора:

до тренутка извршења престације и трајања гаранције
за исправно функсионисање предмета набавке

Околности које представљају основ за измену уговора:

Конкурсном документацијом није предвиђена могућност за измену уговора

Остале информације:

