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Ниш, Париске комуне бб
интернет страница www.medijana.rs
врста наручиоца: 8411- делатност државних органа
На основу члана 116 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 68/2015)

објављује:

ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА
18000 Ниш, Париске комуне бб
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности. бр. 04/3-14-2016 предмет набавке: услуге: одржавања
службених моторних возила за додељен је уговор за
ПАРТИЈУ 1

Одржавање возила марке Škoda 1 путничко возило
процењена вредност 200.000 динара без пдв-а

понуђачу «Ауто Чачак» Конјевићи из Ниша, ул. Византијски булевар бб ПИБ-ом 101107896, са
матичним бројем 07649746
Број уговора : 031-2/ 403 -2016/01
Датум закључења уговора: 14.06..2016. године
Укупна вредност уговора је 198.188,26 динара без пдв-а, односно 237.824,30 динара (и словима
двестатридесетседамхиљадаосамстодвадесетичетиридинараитридесетпара) са пдв-ом
Највиша понуђена цена 198.188,26 дин.без пдв-, 237.824,30 дин.са пдв-ом
Најнижа понуђаена цена 198.188,26 дин. без пдв-а 237.824,30 дин.са пдв-ом
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда 198.188,26 дин. без пдв-а, 237.824,30 дин. са пдв-ом
Највиша понуђаена цена прихватљивих понуда 198.188,26 ди. Без пдв-а 237.824,30 дин. са пдв-ом
ПАРТИЈА 5

Одржавање возила марке Peugeot Boxer 1 комби возило
процењена вредност 10.000 динара без пдв-а

понуђачу доо «Верано мотологистик» Огранак Ниш, Булевар Цара Константина 52-86 ПИБ-ом
105376489, са матичним бројем 20385536
Број уговора : 031-2/ 401-2016/01
Датум закључења уговора: 14.06.2016. године
Укупна вредност уговора је 4.696,50 динара без пдв-а, односно 5.635,80 динара (и словима
петхољадешестотридесетпетдинараиосамдесетпара)са пдв-ом
Највиша понуђена цена 4.696,50 дин.без пдв-, 5.635,80 дин.са пдв-ом
Најнижа понуђаена цена 4.696,50 дин. без пдв-а 5.635,80 дин.са пдв-ом
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда 4.696,50 дин. без пдв-а, 5.635,80 дин. са пдв-ом
Највиша понуђаена цена прихватљивих понуда 4.696,50ди. Без пдв-а 5.635,80 дин. са пдв-ом

ПАРТИЈА 7

Одржавање возила марке Dacia Sandero 2 путничка
возила
процењена вредност 10.000 динара без пдв-а

понуђачу пд «Балкан» доо из Ниша, ул. Хајдук Вењкова 34 а ПИБ-ом 100501967, са матичним
бројем 07373015
Број уговора : 031-2/ 402-2016/01
Датум закључења уговора: 14.06.2016. године
Укупна вредност уговора је 6.250,00 динара без пдв-а, односно 7.500,00 динара (и словима
стотридесетчетири хиљадешеснаестдинараи00пара)са пдв-ом
Највиша понуђена цена 6.250,00 дин.без пдв-, 7.500,00 дин.са пдв-ом
Најнижа понуђаена цена 6.250,00 дин. без пдв-а 7.500,00 дин.са пдв-ом
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда 6.250,00 дин. без пдв-а, 7.500,00 дин. са пдв-ом
Највиша понуђаена цена прихватљивих понуда 6.250,00 ди. Без пдв-а 7.500,00,20дин. са пдв-ом
Критеријум ѕа доделу уговора је економски најповољнија
Решење о додели уговора донето је 02.069.2016.године.
Уговори важе до краја 2016. године
Укупан број примљених понуда: у поступку 5 (пет), односно по једна за сваку партију за коју је
додељен уговор.

Датум: 21.06.2016.. године

Управа Градске општине
Медијана

