ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mtt.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Добра

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:
Јавна набавка ауто гума са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања, у свему у складу са
Техничком спецификацијом из конкурсне документације за предметну јавну набавку.
Назив и ознака из општег речника набавки:
34351100 – гуме за аутомобиле
50116500 – услуге поправке гума, укључујући монтажу и центрирање

Уговорена вредност:

2.487.500,оо динара без ПДВ.

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде и додела уговора је извршен на основу критеријума
најнижа понуђена цена и то најнижа збирна цена без ПДВ из Обрасца понуде.
Конкурсном документацијом је био предвиђен следећи резервни критеријум:
Уколико два или више понуђача понуде исту најнижу цену, критеријум за доделу
уговора је краћи рок испоруке (примопредаје гума са пратећом услугом демонтаже,
балансирања и монтаже). У случају идентичног и рока испоруке предност има понуђач који
је понудио дужи рок плаћања. Уколико и овај критеријум буде идентичан Наручилац ће
применити жреб – извлачењем имена понуђача коме се уговор додељује из кутије.
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.698.303,04 динара без ПДВ

- Најнижа

1.614.760,00 динара без ПДВ

- Највиша

1.614.760,00 динара без ПДВ

- Најнижа

1.614.760,00 динара без ПДВ

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.12.2015. године

Датум закључења уговора:

29.12.2015. године

Основни подаци о добављачу:
„БАЛКАНПРОГРЕС“ д.о.о. – Крушевац, Јордана Симића, бр. 1, ПИБ: 100230403, матични број
07719175, које заступа директор Радован Костић

Период важења уговора:

Уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених лица
обе уговорне стране и траје до утрошка средстава обезбеђених за предметну јавну
набавку, а најдуже за период од три месеца од дана закључења овог Уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
Понуђачи су у понуди понудили цену за процењену оквирну количину гума.
Изабрани понуђач / Добављач је у обавези да сукцесивно врши испоруку добара и пратећу услугу
демонтаже, монтаже и балансирања за потребе Наручиоца, по писаном налогу Наручиоца, према
исказаним потребама (по количини и димензијама ауто гума), у року од 7 дана од дана
достављања писаног захтева Наручиоца.
Процењена вредност предметне јавне набавке је 2.487.500,оо динара без ПДВ.

