
: 02-45/2 od 05.02.2018.g.Број
: 09.03.2018. .Датум год

На  основу  члана  55.  став  1.  тачка  8.,  члана  57.  и  116.  Закона  о  јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),

Јавно  комунално-стамбено  предузеће  „Зајечар“  Зајечар,  ул.Николе  Пашића
бр.68, Зајечар,

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

1. Назив наручиоца 
Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

2. Адреса наручиоца 
Николе Пашића 68, Зајечар

3. Врста наручиоца 
Јавна предузећа-локална самоуправа 

4. Врста поступка 
Квалификациони поступак II фаза
 
5. Врста предмета
Добра

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке су резервни делови за возила.
Назив ОРН: Делови и прибор за возила и њихове моторе
Ознака ОРН: 34300000

7. Број партија
Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије:
Партија  бр.1  -  Моторна  група,  центрифугалне  пумпе,  надградња,  предњи  и
задњи  трап,  трансмисија,  пнеуматика  и  хидраулика,  кабина,
електроинсталације, опрема и аутоматика. 
Партија бр.2 - Путнички програм.

8. Уговорена вредност
Партија бр.1: 2.032.561,00 динара без ПДВ-а;
Партија бр.2: 63.500,00 динара без ПДВ-а;

9. Критеријум за доделу уговора
Врста критеријума је најнижа понуђена цена.

10. Број примљених понуда
Партија бр.1: 1 (једна);



Партија бр.2: 1 (једна).

11. Највиша и најнижа понуђена цена
Партија бр.1
Понуђена цена 2.032.561,00 динара без ПДВ-а.
Партија бр.2
Понуђена цена 63.500,00 динара без ПДВ-а.

12. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда
Партија бр.1
Понуђена цена 2.032.561,00 динара без ПДВ-а.
Партија бр.2
Понуђена цена 63.500,00 динара без ПДВ-а.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора
26.02.2018. године.

14. Датум закључења уговора
Партија бр.1: 01.03.2018. године;
Партија бр.2: 01.03.2018. године.

15.Основни подаци о добављачу
Партија бр.1: “19. Децембар” д.о.о., Рада Дробњака бб, 31300 Пријепоље, МБ
07845189, ПИБ 100808057;
Партија бр.2: “19. Децембар” д.о.о., Рада Дробњака бб, 31300 Пријепоље, МБ
07845189, ПИБ 100808057;

16. Период важења уговора
Партија бр.1: Уговор се закључује на одређено време и то годину дана од дана 
његовог ступања на снагу;
Партија бр.2: Уговор се закључује на одређено време и то годину дана од дана 
његовог ступања на снагу;


