На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
наручилац
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА АУТОМОБИЛА, ОБЛИКОВАНУ ПО
ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2
РЕД.БР. ЈНОП 15/2019

Назив, aдреса и интернет страница наручиоца:
Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16
www.uprava.vojvodina.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста предмета: добра
За добра и услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из општег
речника набавке):
Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка аутомобила, обликована по
партијама од 1 до 2, и то:
•
Партија 1: набавка возила средње класе
ОРН: 34110000 – путнички аутомобили
•
Партија 2: набавка возила ниже класе за потребе инспекцијских служби
Покрајинских органа
ОРН: 34110000 – путнички аутомобили
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: /
Уговорена вредност:
Партија 1 – 2.378.000,00 динара без ПДВ;
Партија 2 – 7.944.750,00 динара без ПДВ.
Критеријум за доделу уговора за партију 2 - Ситан инвентар за
електронско гласање:
Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку, за обе партије је:
најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда:
За партију 1: примљенa је једна понудa;
За партију 2: примљена је једна понуда.

Највиша и најнижа понуђена цена:
Партија 1:
- највиша понуђена цена 2.378.000,00 динара
- најнижа понуђена цена 2.378.000,00 динара
Партија 2:
- највиша понуђена цена 7.944.750,00 динара
- најнижа понуђена цена 7.944.750,00 динара

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Партија 1:
- највиша понуђена цена 2.378.000,00 динара без ПДВ
- најнижа понуђена цена 2.378.000,00 динара без ПДВ
Партија 2:
- највиша понуђена цена 7.944.750,00 динара без ПДВ
- најнижа понуђена цена 7.944.750,00 динара без ПДВ
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Партија 1: Понуђач је понуду дао самостално.
Партија 2: Понуђач је понуду дао самостално.
Датум доношења одлуке о додели уговора 18.04.2019. године
Датум закључења уговора:
Партија 1: 19.04.2019. године
Партија 2: 19.04.2019. године
Основни подаци о добављачу:
Партија 1:
Пословно име:

ДОО АЦ ИНТЕРСРЕМ

Седиште:

21203 Ветерник Новосадски пут 112

Матични број:

08231176

ПИБ:

100277086

Законски заступник:

Владимир Дивјак

Партија 2:
Пословно име:

СТОЈАНОВ ДОО

Седиште:

21000 Нови Сад Зрењанински пут 16

Матични број:

08645159

ПИБ:

100453282

Законски заступник:

Сава Стојанов

Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације: /

