На основу чланова 55, 57 и 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац Јавно комунално предузеће
„Хигијена“ Панчево објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
(И З Д А Т И М Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А М А)
НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
у периоду 01.04.2017. – 30.06.2017. године
Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће „Хигијена“
Адреса наручиоца: Цара Лазара бр. 57, Панчево
Интернет страница наручиоца: www.jkphigijena.co.rs
Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добара - Резервни делови за теретни програм,
хидраулику, пнеуматику и вијчану робу за потребе Јавног комуналног предузећа
„Хигијена“ Панчево, JН бр. А47-1-1/2016, по основу оквирног споразума бр. 67633/2017 од 29.03.2017. год.
Опис предмета јавне набавке: добра - потрошни материјал
Назив и ознака из Општег речника набавке: 34330000 резервни делови за терeтна
возила, 34913000 разни резервни делови.
Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољнијих понуда ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.
Елементи критеријума са додељеним пондерима на основу којих ће се
извршити рангирање понуда:
Таб. Елементи критеријума
Број пондера
1
Укупна цена (у динарима без ПДВ-а)
90
2
Рок испоруке (у данима)
10
3
СВЕГА
100
Број примљених понуда: 4 (четири)
Понуђена цена:
највиша 4.453.697,00 динара без ПДВ-а, најнижа 3.327.232,00 динара без ПДВ-а.
Понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша 4.453.697,00 динара без ПДВ-а,
најнижа 3.918.725,00 динара без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: Уговорне стране су након спроведене
јавне набавке ЈН бр. А47-1-1/2016, на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума
бр. 6763-2/2016 од 01.03.2017. године, закључиле Оквирни споразум бр. 6763-3/2017 од
29.03.2017. године у коме су утврдиле услове за издавање појединачних наруџбеница.
Оквирни споразум је закључен са три Продавца на период од једне године.
Након закључења оквирног споразума, када је настала потреба Наручиоца за
предметом набавке, Наручилац је издавао Продавцу бр. 1 Наруџбенице које имају
битне елементе уговора. При издавању појединачних Наруџбеница нису мењани битни
елементи из предметног оквирног споразума. Појединачна Наруџбеница о јавној
набавци је издата под условима из предметног оквирног споразума у погледу предмета
набавке, количина, цена, начина и рокова плаћања, рока испоруке, гарантног рока.
Продавац бр. 1 је благовремено и у захтеваном квалитету испоручивао предмет
набавке.
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Наручилац објављује „збирно“ Обавештење о закљученим уговорима (издатим
наруџбеницама) у периоду 01.04.2017. године до 30.06.2017. године на основу члана
116. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) само за Наруџбенице издате по основу члана 40а став 2. тачка 1. Закона о
јавним набавкама без поновног отварања конкуренције међу добављачима.
Након закључења оквирног споразума, када је настала потреба Наручиоца за
предметом набавке који није обухваћен детаљном техничком спецификацијом, која је
дата у прилогу предметног оквирног споразума, Наручилац је поново отварао
конкуренцију међу Продавцима.
За Наруџбенице издате по основу члана 40а став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама
Наручилац је објавио појединачна Обавештења о закљученим уговорима (издатим
наруџбеницама) након сваког појединачног отварања конкуренције међу добављачима.
Уговорена вредност и датум закључења уговора:
На основу оквирног споразума бр. 6763-3/2017 од 29.03.2017. године у периоду
01.04.2017. – 30.06.2017. издате су следеће Наруџбенице:
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Број
наруџбенице
20170278
20170286
20170287
20170405
20170423
20170441
20170487
20170488
20170521
20170544

Датум
4.4.2017
4.4.2017
4.4.2017
12.5.2017
19.5.2017
26.5.2017
31.5.2017
5.6.2017
14.6.2017
22.6.2017

Износ (у дин.
без ПДВ-а)
79.400,00 дин.
34.200,00 дин.
36.000,00 дин.
109.760,00 дин.
35.100,00 дин.
34.200,00 дин.
104.000,00 дин.
109.760,00 дин.
46.360,00 дин.
94.200,00 дин.
682.980,00 дин.

Износ (у дин.
са ПДВ-ом)
95.280,00 дин.
41.040,00 дин.
43.200,00 дин.
131.712,00 дин.
42.120,00 дин.
41.040,00 дин.
124.800,00 дин.
131.712,00 дин.
55.632,00 дин.
113.040,00 дин.
819.576,00 дин.

Основни подаци о добављачу:
„City Autotehnik“ ДОО Београд, Ул. Радничка бр. 37б, 11030 Београд - Чукарица,
матични број: 17234889, ПИБ: 101012513, тек.рн. 205-18963-41 Комерцијална Банка AД
Београд које заступа Милорад Лазовић директор, као Продавац бр. 1.
Период важења уговора: На одређено време односно до реализације уговорних
обавеза.
Околности које представљају основ за измену уговора: /
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