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Редни број набавке: ЈН 22/16 
Предмет набавке: Резервни делови: теретна, доставна, 

путничка возила и радне машине (по партијама) 
 

 

Деловодни број:18079 
Датум: 30.11.2016. године 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 
14/15 и 68/15) ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад објављује: 
 

   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
 
Назив наручиоца: ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 
Адреса наручиоца: Сентандрејски пут 3, Нови Сад 
Интернет страница наручиоца: www.cistocans.co.rs 
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће 
Врста предмета: добра 
Опис предмета набавке: Резервни делови: теретна, доставна, путничка возила и 
радне машине (7 партија), редни број набавке ЈН 22/16. 
Назив и ознака из општег речника набавке: Назив из општег речника набавке - 
резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле, ознака: 
34330000. 
Укупна уговорена вредност: Уговорена вредност за све партије предметне набавке 
за које су закључени уговори је процењена вредност из Плана набавке Наручиоца, и 
то: -    за партију 1. - Радне машине: 5.000.000,00 без ПДВ-а,  

- за партију 2. - Аутоподизачи: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а,  
- за партију 3. - Аутосмећари: 30.000.000,00 без ПДВ,  
- за партију 4. - Отворена возила: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а,  
- за партију 5. - Ауточистилице: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а,  
- за партију 6. - Путничка возила: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а,  
- за партију 7. – Аутоцистерне: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда: За све партије Наручилац је примио по 1 (једну) понуду.  
Највиша и најнижа понуђена цена: укупна цена за оквирне количине и то: 

- за партију 1. - Радне машине: 72.427.803,00 без ПДВ-а,  
- за партију 2. - Аутоподизачи: 19.689.571,00 динара без ПДВ-а,  
- за партију 3. - Аутосмећари: 27.892.840,00 без ПДВ-а,  
- за партију 4. - Отворена возила: 9.500.286,00 динара без ПДВ-а,  
- за партију 5. - Ауточистилице: 12.066.886,00 динара без ПДВ-а,  
- за партију 6. - Путничка возила: 4.012.887,00 динара без ПДВ-а,  
- за партију 7. - Аутоцистерне: 4.383.324,00 динара без ПДВ-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Наручилац је у овом поступку јавне набавке за све партије примио по једну 
прихватљиву понуду, понуђене цене наведене су у претходном ставу. 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: За партије 
1., 2., 3., 4., 6. и 7. поднете су самосталне понуде, за партију 5. поднета је заједничка 
понуда понуђача. 
Датум доношења Одлуке о додели уговора: за све партије 22.11.2016. године 



 
Редни број набавке: ЈН 20/15 

                                         Предмет набавке: резервни делови по партијама 
 

  

Датум закључења уговора: за партију 3. 25.11.2016. године, за партије 1., 2., 4., 5., 
6. и 7. 30.11.2016. године. 
Основни подаци о Испоручиоцима:  

- партија 1. Радне машине: „Ауто – промет“ доо, Нови Сад, Булевар Војводе 
Степе 46, ПИБ: 100456783, матични број: 08611823; 

- партија 2. Аутоподизачи: „Ауто – промет“ доо, Нови Сад, Булевар Војводе 
Степе 46, ПИБ: 100456783, матични број: 08611823; 

- партија 3. Аутосмећари: „Rapidex Trade“доо, Нови Сад, Новосадски пут 160, 
ПИБ: 101693428, матични број: 08710163; 

- партија 4. Отворена возила: „Ауто – промет“ доо, Нови Сад, Булевар Војводе 
Степе 46, ПИБ: 100456783, матични број: 08611823; 

- партија 5. Ауточистилице: „Pazini motors“ доо Нови Сад, Темеринска 66, 
матични број: 08554102, ПИБ: 101639341 и „Rapidex Trade“доо, Нови Сад, 
Новосадски пут 160, ПИБ: 101693428, матични број: 08710163; 

- партија 6. Путничка возила: „Ауто – промет“ доо, Нови Сад, Булевар Војводе 
Степе 46, ПИБ: 100456783, матични број: 08611823; 

- партија 7. Аутоцистерне: „Ауто – промет“ доо, Нови Сад, Булевар Војводе 
Степе 46, ПИБ: 100456783, матични број: 08611823. 

Период важења уговора:  Уговори  су закључени на 6 месеци од дана потписа. 
Околности које представљају основ за измену уговора: члан 115 ЗЈН. 
 


