На основу члана 55. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац Јавно комунално предузеће „Хигијена“
Панчево објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (НАРУЏБЕНИЦЕ)
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно комунално предузеће „Хигијена“
Панчево, Ул. Цара Лазара бр. 57, 26000 Панчево, www.jkphigijena.rs
2. Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
3. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно 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, Отварање конкуренције међу добављачима
бр. 1, по основу оквирног споразума бр. 6763-3/2017 од 29.03.2017. год.
У складу са члановима 32. и 40. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015). Оквирни споразум број 6763-3/2017 од 29.03.2017. године
закључен је између Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево (Купац) с једне
стране и „City Autotehnik“ ДОО Београд (Продавац бр. 1.), „Elmos product“ ДОО Београд
(Продавац бр. 2.) и „19. Децембар“ ДОО Пријепоље (Продавац бр. 3.) с друге стране.
Члан 6. Оквирног споразума предвиђа када настане потреба Купца за предметом набавке
који није обухваћен детаљном техничком спецификацијом, која је дата у прилогу оквирног
споразума, да ће Купац поновно отварити конкуренцију међу Продавцима.
Опис предмета јавне набавке: добра - потрошни материјал
Назив и ознака из Општег речника набавке: 34330000 резервни делови за терeтна
возила,34913000 разни резервни делови.
4. Уговорена вредност: 427.570, 00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 513.084,00

динара са урачунатим ПДВ-ом.

5. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољнијих понуда ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.
6. Број примљених понуда: 3 понуде понуђача.
7. Највиша и најнижа понуђена цена: Најнижа понуђена цена износи 427.570,00 динара без

урачунатог ПДВ-а а највиша понуђена цена износи 556.140,00 динара без урачунатог
ПДВ-а.

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Најнижа понуђена цена
износи 427.570,00 динара без урачунатог ПДВ-а а највиша понуђена цена износи

556.140,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
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10. Датум доношења одлуке о додели уговора (наруџбенице):

Одлука о додели уговора (наруџбенице) донета је 11.05.2017. године.
11. Датум закључења уговора (наруџбенице): Наручилац је издао Наруџбеницу број:
20170419 од 18.05.2017. године.
12. Основни подаци о добављачу:

19. Децембар“ ДОО Пријепоље, Ул. Рада Дробњака бб, 31300 Пријепоље, матични број:
07845189, ПИБ: 100808057, тек.рн. 180-5121210009180-25 „Alpha Bank Srbija“ АД
Београд које заступа Вељко Крезовић директор.
13. Период важења уговора (наруџбенице):

До реализације уговорних обавеза.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: /
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