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Број
969/19
Датум 11.07.2016.године
На основу чланова 32, 55, 57. и 116. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“АЛЕКСИНАЦ
УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША 29, 18220 АЛЕКСИНАЦ
Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке добара,
камион са надградњом – аутосмећар В-16 м/3
за партију 1 ; камион – основно возило; шасија са кабином и мотором
Наручилац Јавно комунално предузеће “Комуналне услуге” Алексинац
Јавно предузеће локалне самоуправе
Адреса Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац
Предмет јавне набавке била је набавка камиона са надградњом – аутосмећар В-16 м/3. Jaвна набавка
била је обликована у 2 партије. Општи речник јавних набавки – ОРН – 3414000 – тешка моторна
возила и 42418940 – опрема за руковање контејнерима.
За избор најповољније понуде конкурсном документацијом наручиоца за партију 1 и партију 2, био
је одређен критеријум – најнижа понуђена цена.
Одлуком о додели уговора за партију 1 – камион – основно возило ; шасија са кабином и мотором,
одлучено је да се уговор о јавној набавци је додели понуђачу „ АУТО МГ КОМЕРЦ“ доо Ниш, 18000
Ниш, Стари пут Бг.-Ниш бб, матични број 06958303, ПИБ 101531376, чија је понуда благовремена,
прихватљива и одговарајућа, на основу чега је наручилац и склопио уговор са наведеним понуђачем.
Број примљених понуда - једна.
Процењена вредност јавне набавке износи 7.000.000,00 динара, без ПДВа.
Најнижа понуђена цена је 6.490.000,00 РСД без ПДВ.
Највиша понуђена цена је 6.490.000,00 РСД без ПДВ.
Одговарајућа цена је 6.490.000,00 РДС без ПДВ.
Уговорена цена износи 6.490.000,00 динара без ПДВа, обрачунати ПДВ је 1.298.000,00 РСД, односно
укупна вредност уговора је 7.788.000,00 РСД са ПДВ.
Одлука о додели уговора број 969/15 донета је дана 06.07.2016.године.
Уговор о јавној набавци број 969/17 закључен је дана 07.07.2016.године.

