На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
НАРУЧИЛАЦ
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6
објављује
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ/11-2016
Услуге – Сервисирање службених возила, по партијама
Партија 2 Сервис возила марке Застава у Новом Саду
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство државне
управе и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова број 6, Београд,
www.mduls.gov.rs
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Сервисирање службених возила, по паријама. Назив и ознака из општег речника
набавке: 50112000-3 Услуге поправке и одржавања аутомобила.
4. Предмет партије 2: Сервис возила марке Застава у Новом Саду
5. Процењена вредност за Партију 2: 45.000,00 динара.
6. Уговорена вредност: 45.000,00 динара без ПДВ.
7. Број примљених понуда за Партију 2: 3 (словима: три)
8. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда.
9. Највиша и најнижа понуђена цена за Партију 2:
- највиша: 1.500,00 динара без ПДВ по норма часу
- најнижа: 150,00 динара без ПДВ по норма часу
10. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за Партију 2:
- највиша: 1.500,00 динара без ПДВ по норма часу
- најнижа: 1.500,00 динара без ПДВ по норма часу
11. Највећи и најмањи број пондера: Нису били испуњени услови за примену
критеријума Економски најповољнија понуда и сачињавање ранг листе, јер је поднета
само једна прихватљива понуда
12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач
наступа самостално
13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 10. јун 2016. године
14. Датум закључења уговора: 1. јул 2016. године
15. Основи подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: Аутосеррвис
ДМИТРОВИЋ ЖД доо, Сремски Карловци, улица Митрополита Стратимировића
154, ПИБ 109015257, матични број 21111694.
16. Период важења уговора: 17. март 2017. године.илицаић

