
: 02-82/6Број
: 20.04.2018. .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 бр.68, Зајечар

3. Врста наручиоца
Јавна предузећа-локална самоуправа

4. Врста поступка
Поступак јавне набавке мале вредности

5. Врста предмета
Услуге 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
Предмет јавне набавке су услуге поправке и одржавања одређених делова возила
и уређаја у систему даљинског грејања.
Назив ОРН: Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме.
Ознака ОРН: 50110000

7. Број партија
Предмет јавне набавке обликован је у 4 партије:
Партија  бр.1  -  Машинска  обрада  појединих  елемената  мотора  на  специјалним
комуналним,  теретним и путничким возилима и  пружање других механичарских
услуга.
Партија бр.2 - Услуге поправке хидрауличних система, склопова и аутоматике на
надградњама специјалних комуналних возила.
Партија  бр.3  -  Ремонт  вентилатора,  компресора  и  телескопских  хидрауличких
цилиндара на специјалним комуналним возилима.
Партија бр.4 - Услужна израда и машинска обрада елемената шасија и мотора на
специјалним  комуналним  возилима  и  булдозеру  ТГ80  као  и  уређаја  у  систему
даљинског грејања.

8. Уговорена вредност
Партија бр.4: 550.630,00 динара без ПДВ-а.



9. Критеријум за доделу уговора
Најнижа понуђена цена

10. Број примљених понуда
Партија бр.4
1 (једна)

11. Највиша и најнижа понуђена цена
Партија бр.4
Понуђена цена је 550.630,00 динара без ПДВ-а.

12. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда
Партија бр.4
Понуђена цена је 550.630,00 динара без ПДВ-а.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора
03.04.2018. године.

14. Датум закључења уговора
Партија бр.4
19.04.2018. године.

15. Основни подаци о добављачу
Партија бр.4
Д.О.О.  „УНИТЕХНА“,  Николе  Пашића  133,  19000  Зајечар,  МБ  07409494,  ПИБ
101328687

16. Период важења уговора
Партија бр.4
Уговор се закључује на одређено време и то годину дана од дана његовог ступања
на снагу.


