ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Ветеринарска установа "Ветерина Београд"

Адреса наручиоца:

Булевар деспота Стефана 119

Интернет страница наручиоца:

www.veterinabeograd.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:

Услуге сервисирања возила, ознака из општег речника набавке: 50111000 – услуге
упрaвљaњa вoзним пaркoм, услугe пoпрaвки и oдржaвaњa вoзнoг пaркa
Партија 1 – Возила марке DACIA
Партија 2 – Возила марке ISUZU
Партија 3 – Возила марке FIAT
Партија 4 – Возила марке PEUGEOT
Партија 5 – Возила марке ZASTAVA
Партија 6 – Возила марке IVECO
Партија 7 – Возила марке LADA
Партија 8 – Вулканизерске услуге

Уговорена вредност:

180.000,00

Критеријум за доделу уговора:

економски најповољнија понуда
елементи критеријума:
1. Укупна цена рада за услуге сервисирања 70
2. Укупна цена резервних делова за сервисирање 20
3. Гарантни рок за извршене услуге сервисирања 10

2

Број примљених понуда:

- Највиша

11.350.00/57.980.00

- Најнижа

1.300.00/64.250.00

- Највиша

11.350.00/57.980.00

- Најнижа

1.300.00/64.250.00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.04.2015.

Датум закључења уговора:

05.05.2015.

Основни подаци о добављачу:
AУTOСEРВИС И СTР МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР из Београда, улица Војводе Скопљанца бр. 31, ПИБ
101734844, матични број 53319530

Период важења уговора:

најдуже на период од годину дана, односно до утрошка
уговорених средстава, у зависности од тога шта пре наступи

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Понуђене цене и понуђене цене код прихватљивих понуда се односе на укупну цену рада за
услуге сервисирања и укупну цену резервних делова за сервисирање, а највише и најниже
цене су наведене за понуде са најмањим/највећим бројем пондера.

