ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Mинистарство трговине, туризма и телекомуникације

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mtt@gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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 је услуга – Сервисирање возила, по партијама - ПАРТИЈА 8
Ознака предмета јавне набавке из општег речника набавки је: 50112000 - услуге поправки и
одржавања аутомобила

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

72.000,00 без ПДВ-а
86.400,00 са ПДВ-ом

2

Број примљених понуда:

- Највиша

41.130,00 без ПДВ-а

- Најнижа

13.540,00 без ПДВ-а

- Највиша

41.130,00 без ПДВ-а

- Најнижа

13.540,00 без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.07.2015. године

Датум закључења уговора:

21.07.2015. године

Основни подаци о добављачу:
Грпуа понуђача: Д.О.О. "NOVUS M PLUS TRADE" , Трг Марије Трандафил 18, Нови Сад,
ПИБ:100454087 и Д.О.О. "АУТО РАД" , Илирска 1 ф, Нови Сад, ПИБ: 105518779

Период важења уговора:

закључује се под одложеним условом,односно ступа на снагудостављањем гаранција за
добро извршење посла и гаранције за отклањање грешакау току гарантног периода и траје до
утрошка финансијских средстава, а најкасније до 6 месеци од дана закључења уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
ЈН О-42/2014
Напомена: Вредност уговора је једнака процењеној вредности предметне јавне набавке. Уговор
је закључен до утрошка финансијских средстава обезбеђених за ову јавну набавку, а најкасније
до шест месеци од дана закључења уговора.
У рубрици понуђена цена наведена је збирна јединична цена без ПДВ-а која представља
збирну јединичну цену без ПДВ-а за поједине врсте услуга које су предмет ове јавне набавке.

