ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ГРАД ВРШАЦ
По овлашћењу ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВРШЦА

Адреса наручиоца:

Tрг Победе 1, Вршац

Интернет страница наручиоца:

http://www.vrsac.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

Предмет јавне набавке: Oдржавањe аутомобила и аутобуса
Партија 1. Одржавање аутомобила
Партија 2. Одржавање аутобуса
Назив и ознака из општег речника набавке : Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за
возила и припадајућу опрему - 50100000 –

Уговорена вредност:

ПАРТИЈА 1. : до износа планираних средстава од 700.000,00 динара без обрачунатог ПДВ, односно до планираног износа
од 840.000,00 динара са урачунатим ПДВ.
Јединичне цене норма сата за уговорене услуге из уговора дате се у понуди Вршиоца услуге која је саставни део Уговора;
ПАРТИЈА 2: до износа планираних средстава од 800.000,00 динара без обрачунатог ПДВ, односно до планираног износа
од 960.000,00 динара са урачунатим ПДВ.
Јединичне цене норма сата за уговорене услуге из уговора дате се у понуди Вршиоца услуге која је саставни део Уговора.

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена (збир јединичних цена из Обрасца структуре понуђене цене)

ПАРТИЈА 1: 1 понуда
ПАРТИЈА 2: 1 понуда

Број примљених понуда:

- Највиша

Партија 1: 700,00
Партија 2: 3.450,00

- Најнижа

Партија 1: 700,00
Партија 2: 3.450,00

- Највиша

Партија 1: 700,00
Партија 2: 3.450,00

- Најнижа

Партија 1: 700,00
Партија 2: 3.450,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Не

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.12.2018.год.

Датум закључења уговора:

31.12.2018.год.

Основни подаци о добављачу:
Партија 1: «АУТО ЦЕНТАР АТАНАЦКОВ“ ВРШАЦ », из Вршца, улица Косанчић Ивана, број 59., ПИБ: 107534713, МБ:
62808861, рачун број 340-11407752-20 отворен код Ерсте банке, кога заступа Тијана Атанацков као вршилац услуге
Партија 2: «СТУП ВРШАЦ АД» из Вршца улица Степе Степановића, број 9., ПИБ: 100512973; МБ 08009961, кога
заступа, рачун број 205-27686-62 отворен код Комерцијалне банке, као вршилац услуге

Период важења уговора:

Рок за извршење услуге је у периоду од 12 месеци дана закључења
уговора, односно уговор престаје да важи утрошком средстава за
предметну набавку.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Цена норма сата може мењати током трајања уговора највише до нивоа званично
објављених статистичких података о индексу раста цена на мало.

Остале информације:

