Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs
На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије»
Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282
Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће
Предмет јавне набавке: добара – Комби возила за превоз запослених (34111100 –
караван и комби возила)

Редни
број

Јединица
мере
Количина

Уговорена вредност:
Вредност уговорених добара по јединичним ценама из прихваћене понуде износи:
Назив
Понуђено
Јединична
Укупна
произвођача
Опис
возило (назив,
цена
вредност
и земља
технички опис)
(без ПДВ-а)
(без ПДВ-а)
порекла
1
2
3
4
5
6
7
8
Citroen jumpy
Путничко
kombi XL1.6
Citroen
1. комби возило
ком. 3 2.365.000,00
7.095.000,00
blue HDI 115
Francuska
(8+1 седиште)
S&S BVM6
Iveco Daily
Путничко
50C15HV
комби бус
Euro 6
Iveco
2.
возило
ком. 1 5.400.000,00
5.400.000,00
minibus
Italija
(18+2+1
18+2+1
седиште)
sedište
Укупна вредност понуде (1+2):
12.495.000,00
ПДВ:

2.499.000,00

Укупно са ПДВ-ом:

14.994.000,00

Уговорена цена је фиксна.
Критеријум за доделу уговора:
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа укупна понуђена
цена“

Број примљених понуда:
Благовремено до дана 08. децембра 2017. године примљена је понуда од једног
понуђача
Највиша и најнижа понуђена цена:
Заједничка понуда групе понуђача «АVТОNОVА KАB» d.o.o. Београд, ул.
Радничка бр. 22 и «АУТО ЧАЧАК КОМЕРЦ» д.o.o. Чачак, је једина понуђена и
износи 12.495.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 14.994.000,00
динара са порезом на додату вредност
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Заједничка понуда групе понуђача «АVТОNОVА KАB» d.o.o. Београд, ул.
Радничка бр. 22 и «АУТО ЧАЧАК КОМЕРЦ» д.o.o. Чачак, је једина понуђена,
прихватљива и износи 12.495.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно
14.994.000,00 динара са порезом на додату вредност
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Понуђач нема Подизвођача
Датум доношења одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора је донета дана 14. децембра 2017. године
Датум закључења уговора:
Уговор је закључен дана 26.01.2018. године
Основни подаци о добављачу:
«АВТОНОВА КАБ» д.o.o. Београд, Улица Радничка број 22, матични број
20997125, ПИБ 108426072, број рачуна 205-205263-55, отворен код
«КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА» а.д. Београд, телефон 011/3538-586, којеи заступа
директор Виктор Насковски
Члан групе понуђача:
«АУТО ЧАЧАК КОМЕРЦ» д.o.o. Чачак, Улица Браће Станић број 45, матични број
17444476, ПИБ 102223168, који заступа директор Средоје Пртењак
Период важења уговора:
Добављач је дужан да испоручи целокупну количину уговорених возила, франко
пословне просторије Наручиоца у Београду Улица Љубе Чупе број 5, и то:
путничка комби возила (8+1 седиште) у року од 120 дана од дана закључења
уговора о јавној набавци, а путничко комби бус возило (18+2+1 седиште) у року од
150 дана од дана закључења уговора о јавној набавци

