Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-637/2019-08/22
Датум: 17. април 2019. године
Макензијева 41
Београд

На основу чл. 55. став 1. тачка 8) и 116. став 2, а у складу са Прилогом 3 И, Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) објављује се
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца
Адреса наручиоца
Интернет страница
наручиоца
Врста наручиоца
Врста поступка јавне
набавке
Врста предмета
Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника нaбавке

Државна ревизорска институција
Макензијева 41, Београд
www.dri.rs
државни орган
поступак јавне набавке мале врености, ЈН 03/19, са циљем
закључења оквирног споразума на период од две године
услуге
услуге одржавања службених возила
набавка означена као ЈН 03/19
50112000 –Услуге поправкe и одржавања аутомобила

Уговорена вредност

200.000,00 динара без ПДВ, односно 240.000,00 динара са ПДВ

Критеријум за доделу
уговора

економски најповољнија понуда

у предметном поступку наручиоцу је достављена једна понуда за
Партију 3- одржавање службених возила марке „Mazda“
највиша и најнижа укупна понуђена цена за услуге редовног
Највиша и најнижа
сервиса од 96.764,40 динара без ПДВ, а за услуге ванредног
понуђена цена
одржавања возила од 56.356,44 динара без ПДВ и цена ванредног
прегледа возила са детекцијом квара од 2.875,00 динара без ПДВ
у предметном поступку највиша и најнижа укупна цена за услуге
Највиша и најнижа
редовног сервиса од 96.764,40 динара без ПДВ, а за услуге
понуђена цена код
ванредног одржавања возила од 56.356,44 динара без ПДВ и цена
прихватљивих понуда
ванредног прегледа возила са детекцијом квара од 2.875,00 динара
без ПДВ
у предметном поступку донета је Одлука о закључењу оквирног
Датум доношења одлуке о
споразума за Партију 3, дана 13. марта 2019. године, на основу које
закључењу оквирног
је закључен Оквирни споразум број 404-637/2019-08/15 од 10.
споразума
априла 2019. године
Број примљених понуда

Датум закључења уговора

уговор за јавну набавку закључен је 12. априла 2019. године

Основни подаци о
добављачу

„DIPeM“ д.о.о. са седиштем у Чачку, Ибарски пут бб, порески
идентификациони број 101119447, матични број 07377487
до истека укупно уговорених финансијских средстава, а најкасније
12 месеци од дана потписивања

Период важења уговора

