ЈКП “ЧИСТОЋА” ЖАБАЉ
СВЕТОГ НИКОЛЕ 7
Дана: 04.03.2014. године
Број: 137-2/14
ПИБ: 107051272
На основу члана 55. став 1. тачка 8. и 116. став 1. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник
Републике Србије” бр. 124/12), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добра- «Набавка
течног нафтног гаса за потребе ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, за период од годину дана од дана закључења уговора-по
спецификацији количине“, редни број ЈНМВ 01/14, и закљученог Уговора о јавној набавци, сходно члану 112.
став 1. Закона о јавним набавкама.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Ред. бр. 03/14
Врста предмета јавне набавке: УСЛУГЕ
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
«Услуга поправке и одржавања аутомобила – Лада Ниве пољочуварске службе, приватна возила
која се користе за службене сврхе – на период од годину дана од дана закључења уговора »; Услуге
поправке и одржавања аутомобила – 50112000
Процењена вредност јавне набавке: 600.000,00 динара без пореза на додату вредност.
Уговорена вредност јавне набавке: 600.000,00 динара без пореза на додату вредност.
Критеријум за доделу Уговора: економски најповољнија понуда.
Укупна просечна цена одржавања по радном сату: 300,00 динара без пореза на додату
вредност. – 65 пондера
Трошкови економичности (12км) – 15 пондера
Рок извршења (појединачног налога): 3 дана – 10 пондера
Услови гаранције на испоручене услуге: 13 месеци – 10 пондера

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 5
1. Доо Новус М Плус Траде, Трг Марије Трандафил, 21000 Нови Сад
2. Точак Ауто, Бригадира Ристића 12, 23000 Зрењанин
3. DDM Company doo, др. Светислава касапиновића 9, 21000 Нови Сад
4. Ауто сервис „Беренић“ Светог Саве 9, 21238 Чуруг
5. Сзр Плус ауто, др.Лазара Пачуа 47, 21238 Чуруг
Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.02.2014. године.
Датум закључења уговора: 04.03.2014. године.
Основни подаци о добављачу: Сзр Плус Ауто, др.Лазара Пачуа 47, 21238 Чуруг
Период важења уговора: годину дана од дана закључења уговора.

