ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП „Нуклеарни објекти Србије”

Адреса наручиоца:

Мике Петровића Аласа 12-14, Винча, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.nuklearniobjekti.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:

Услуге одржавања и поправке возила, са уградњом резервних делова, из које се закључује
оквирни споразум ЈН бр. ЈНМВ - ОС 1.2.4/20 - Партијe 1 и 2
ОРН : 50112100 – Услуге поправке аутомобила

Уговорена вредност:

Набавка је обликована у 4 партије:
1) Партија 1 услуга поправка и одржавање возила, са уградњом резервних делова за путничке аутомобиле марке
шкода, уговорена вредност 720.333,00 РСД;
2) Партија 2 услуга поправка и одржавање возила, са уградњом резервних делова за теретна возила марке Iveco
DAILY 35S14 / 3.0V, уговорена вредност 50.000,00 РСД;

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу оквирног споразума:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,економски најповољнија понуда“.
ББ = УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА....................................................100 ПОНДЕРА Укупан број бодова добија се према формули, и то: ББ = Б1 + Б2+Б3
Елементи критеријума:
Б1 - ЦЕНА УСЛУГЕ ПО НОРМА ЧАСУ(Б1.1+Б1.2+Б1.3).............15 пондера
Подаци за рангирање и бодовање се користе из табела 1.3
Б2 - БРОЈ НОРМА ЧАСОВА ЗА НАЈЧЕШЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ЗА РЕФЕРЕНТНИ ТИП ВОЗИЛА...........................................................10 пондера
Подаци за рангирање и бодовање се користе из табела 1.1
Б3 - ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РЕФЕРЕНТНИ ТИП ВОЗИЛА...........................................................75 пондера
Подаци за рангирање и бодовање се користе из табела 1.2
Израчунавање елемената критеријума
Б1 - ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПО НОРМА ЧАСУ.............................. MAX = 15 пондера
Б.1.1 Цена норма часа за аутомеханичарске услуге…........................10
пондера
Код овог критеријума упоређиваће се цена норма часа за аутомеханичарске услуге. Понуда са најнижом понуђеном ценом добија 10 пондера. Број пондера за цену норма часа код ове услуге из осталих понуда израчунаће се према формули:
10 x најнижа понуђена цена
Понуђена цена
Б.1.2. Цена норма часа за аутоелектричарске услуге….....................3 пондера
Код овог критеријума упоређиваће се цена норма часа за аутоелектричарске услуге. Понуда са најнижом понуђеном ценом добија 3пондера. Број пондера за цену норма часа код ове услуге из осталих понуда израчунаће се према формули:
3 x најнижа понуђена цена
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Број примљених понуда:

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

1. Аутомеханичарске услуге
A. Škoda Oktavia Elegance – 2.700,00
B. Škoda Praktik – 2.700,00
C. Škoda Fabia Ambient – 2.700,00
D. Škoda Fabia Combi Ambient – 2.700,00
2. Аутоелектричарске услуге

1. Аутомеханичарске услуге
A. Škoda Oktavia Elegance – 2.700,00
B. Škoda Praktik – 2.700,00
C. Škoda Fabia Ambient – 2.700,00
D. Škoda Fabia Combi Ambient – 2.700,00
2. Аутоелектричарске услуге

1. Аутомеханичарске услуге
A. Škoda Oktavia Elegance – 2.700,00
B. Škoda Praktik – 2.700,00
C. Škoda Fabia Ambient – 2.700,00
D. Škoda Fabia Combi Ambient – 2.700,00
2. Аутоелектричарске услуге

1. Аутомеханичарске услуге
A. Škoda Oktavia Elegance – 2.700,00
B. Škoda Praktik – 2.700,00
C. Škoda Fabia Ambient – 2.700,00
D. Škoda Fabia Combi Ambient – 2.700,00
2. Аутоелектричарске услуге

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 7.8.2020.

Датум закључења уговора:

Партија 1. 8.9.2020.
Партија 2. 26.8.2020.

Основни подаци о добављачу:
Партију 1:
Ћиринац доо, Вишњичка 61в, 11000 Београд, понуда бр. 463/2020 од 31.7.2020. године;
Партију 2:
Слодес д.о.о.. Борска бр. 92ф. Београд , понуда бр. 460/2020 од 29.7.2019. године;

Период важења уговора:

1 година

Околности које представљају основ за измену уговора:
Свака од уговорних страна може раскинути овај Оквирни споразум у случају да друга страна не извршава своје обавезе у свему на уговорени начин и
у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде оквирног споразума, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.
Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе обавести Наручиоца у року од 30 дана.
Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета проузрокована другој уговорној страни, а, такође, раскид
нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. Уговорна страна која је одговорна за раскид
оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади стварну штету.

Остале информације:
Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство12(дванаест) месеци од дана
обостраног потписивања.

