ОДЛУКА
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Број и датум доношења
одлуке:

404-02-1440/2015-01
од 06.08.2015. године

Врста предмета:

Услуге

За услуге:
Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Услуга сервисирања и одржавања возила марке VW са
уградњом
оригиналних
резервних
делова
сертификованих од стране произвођача возила
50110000-9 – Услуге поправки и одржавања моторних
возила и припадајуће опреме
Јавна набавка спроводи се у складу са чланом 36. став 1.
тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", број 124/2012)

Основ за примену
преговарачког поступка и
подаци који оправдавају
његову примену:
Процењена вредност јавне
набавке:

700.000,00

Уговорена вредност:

700.000,00

Број примљених понуда:

1

Понуђена цена:

20.350,02
Понуђена цена представља укупан збир цене за услугу
сервисирања возила по норма часу за све врсте
поправки, и транспорта неисправног возила од сервиса
понуђача у радијусу до 10км.
С обзиром на то да је цена услуге сервисирања изражена
по јединици мере, вредност уговора биће процењена
вредност јавне набавке.

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

20.350,02
Понуђена цена представља укупан збир цене за услугу
сервисирања возила по норма часу за све врсте
поправки, и транспорта неисправног возила од сервиса
понуђача у радијусу до 10км.
С обзиром на то да је цена услуге сервисирања изражена
по јединици мере, вредност уговора биће процењена
вредност јавне набавке.

Основни подаци о понуђачу
и понуди којој је додељен
уговор:

„PORSCHE INTER AUTO S“ д.о.о, Београд,
Зрењанински пут 11, ПИБ: 103199653, МАТИЧНИ
БРОЈ: 17522060

Период важења уговора:

Једна година

Подаци о начину и року за
подношење захтева за
заштиту права:

Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за
заштиту права Републичкој комисији, предајом
Наручиоцу у року од 10 дана, од дана објављивања
Одлуке на Порталу јавних набавки.

