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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ   

 

1. НАЗИВ НАРУЧИОЦА:                                         ЈКП „Градска топлана“ 

2. АДРЕСА НАРУЧИОЦА:                                       Зрењанин, Панчевачка 55 

3. ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА:               www.gradskatoplanazr.rs 

4. ВРСТА НАРУЧИОЦА:                 Јавно комунално предузеће 

5. ВРСТА ПРЕДМЕТА:                                              Услуге 

 

6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

Јавна набавка мале вредности – ЈН број 2/2015 МВ-2 по партијама 

„Одржавање и сервисирање моторних возила ЈКП „Градскa топланa“ Зрењанин, у 

гарантном и вангарантном року“. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ је подељен у 7 (седам) партија:      

Партија 1 Одржавање и сервисирање  „Škoda octaviе 2.0 elegance“ у  вангарантном року 

Партија 2 Одржавање и сервисирање  возила из програма „Фиат“ у  гарантном року 

Партија 3 Одржавање и сервисирање  возила из програма „Фиат Пунто“ у  вангарантном року 

Партија 4 Одржавање и сервисирање  возила из програма  „Застава“ у  вангарантном року 

Партија 5 Одржавање и сервисирање  возила из програма  „Застава камиони“ у  вангарантном року 

Партија 6 Услуге поправке и монтаже гума и центрирање трапова на возилима 

Партија 7 Услуге унутрашњег и спољњег прања возила 

   

ПАРТИЈА 3:    ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ  ВОЗИЛА ИЗ ПРОГРАМА 

 „ФИАТ ПУНТО“ У  ВАНГАРАНТНОМ РОКУ 

- Назив и ознака из општег речника набавке:      

 Ознака:  50100000  

 Назив:    Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему  

   

7. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 

 Вредност Уговора без ПДВ-а за партију  3 -        580.000,00  динара 

 

8.    КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:             Критеријум за оцењивање понуда је за 

партије од 1-5 је „ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА“, а за партије  6 и 7 

„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА  ЦЕНА“. 

 

Елементи критеријума са пондерима (бодовима) за вредновање понуда за ову партију 3 дати су у  табели:  

Поз. Критеријум 
Значај критеријума 

(пондер) 

1. Понуђена цена за редован сервис 60 

2. Понуђена цена за ванредни сервис 20 

3. Гарантни рок за извршене услуге 10 

4. Гарантни рок за уграђене делове и и материјал 10 

http://www.gradskatoplanazr.rs/
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Цена редовног сервиса:   

Црс= 60 x Цмин/Ци  

Цмин = минимално понуђена цена  

Ци = понуђена цена и–тог понуђача  

Понуђена цена која се користи за ову формулу је без исказаног ПДВ. 

Код овог критеријума, оцењиваће се свака позиција цене по датој формули. 

Максимални пондер 60. 

 

Цена ванредног сервиса:   

Цвс= 20 x Цмин/Ци  

Цмин = минимално понуђена цена  

Ци = понуђена цена и–тог понуђача  

Понуђена цена која се користи за ову формулу је без исказаног ПДВ. 

Код овог критеријума, оцењиваће се свака позиција цене по датој формули. 

Максимални пондер 20. 

 

Дужина гарантног рока за услуге:  

Дужина гарантног рока ће се бодовати на следећи начин: 

НП= 10 х НПи/НПнај 

НПи –понуђени гарантни рок и-тог понуђача  

НП нај- најдужи гарантни рок 

Максимални пондер 10. 

 

Дужина гарантног рока за делове и материјал:  

Дужина гарантног рока ће се бодовати на следећи начин: 

НП= 10 х НПи/НПнај 

НПи –понуђени гарантни рок и-тог понуђача  

НП нај- најдужи гарантни рок 

Максимални пондер 10. 

 

Уколико две или више понуда за партије од 1-5 имају на крају оцене исти укупан број пондера, најповољнија 

ће бити изабрана понуда понуђача који оствари већи број пондера у оквиру елемента најнижа понуђена 

цена за редован сервис, а уколико и у овом случају две или више понуда буду изједначене, онда ће за 

најповољнију бити изабрана понуда понуђача која је прва заведена (предата) код наручиоца. 

За партије 6 и 7 где је критеријум „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ понуде се вреднују по следећој 

формули:  

Понуда са најнижом ценом добија максималних 100 бодова. 

За остале понуде, број бодова се израчунава тако што се понуда са најнижом ценом помножи са 

максималним бројем бодова и подели са понуђеном ценом понуђача чија се понуда разматра, а према 

следећем:   

                 Ц мин. 

Ц=   ____________  Х 100 

                 Ц тек. 
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужу валуту плаћања. У случају исте и валуте плаћања код 

понуђача који имају исту најнижу понуђену цену, онда ће за најповољнију бити изабрана понуда 

понуђача која је прва заведена (предата) код наручиоца. 

 

9.  БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:                              за партију 3                               6 (шест)        

 

10. ПОНУЂЕНЕ ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ:      

                                                        

ПАРТИЈА 1 -    Редован сервис             - НАЈВИША    7.477,44   динара без ПДВ-а 

                                                                     - НАЈНИЖА     1.925,00   динара без ПДВ-а 

                            Ванредни сервис          - НАЈВИША  207.151,16  динара без ПДВ-а 

        - НАЈНИЖА    65.308,00   динара без ПДВ-а 

                                                        

 

11. ПОНУЂЕНЕ ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

 

ПАРТИЈА 1 -    Редован сервис            - НАЈВИША      5.000,00  динара без ПДВ-а 

                                           - НАЈНИЖА     1.925,00   динара без ПДВ-а 

                            Ванредни сервис          - НАЈВИША 194.264,00   динара без ПДВ-а 

        - НАЈНИЖА   65.308,00   динара без  ПДВ-а 

                                                        

12. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА:  -------,  

 

13.  ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА :                 18.02.2015   године,                                                                                         

 

14.  ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:             ЗА ПАРТИЈУ 3:                03.03.2015  године, 

                                                        

15.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗВРШИОЦУ УСЛУГЕ:      

          ЗА ПАРТИЈУ 3                    „Miltrade Group“ д.о.о, ул. Херцеговачка бр. 30, Зрењанин; 

              

 

16.  ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3:                            до    02.03.2016 године,    

                                                

                       

17.  ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:    

Измене и допуне уговора могу се вршити сагласношћу уговорних страна у писменој форми, али се не 

могу мењати битни елементи као што су цена и валута плаћања. 

 

18.  ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:    __________ 


