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К у р ш у м л и ј а  

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: услуге. 

Опис предмета набавке: Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила, по партијама, партија 

4)  Вулканизерске услуге и набавка гума, назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 

50112000 Услуге поправке и одржавања аутомобила, 50116500 Услуге поправке гума, укључујући 

монтажу и центрирање, 50112300 Прање аутомобила и сличне услуге. 

Процењена вредност јавне набавке: 510.000,00 динара без ПДВ-а, 

Процењена вреедност партије 4: 100.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Уговорена вредност јавне набавке:  

- Укупна понуђена цена услуге: 30.052,00 динара без ПДВ-а. 

- Укупна уговорена цена износи : 100.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Критеријум за доделу уговора: „најниже понуђена цена“ 

Број примљених понуда:  2. 

Највиша понуђена цена: 30.052,00 динара без ПДВ-а динара без ПДВ-а, СЗР „ЈОВИЋ ПЛУС“ 

Куршумлија 

Најнижа понуђена цена: 29.690,00 динара без ПДВ-а динара без ПДВ-а, „ТЕХНОАУТО“ доо Ниш 

 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 30.052,00 динара без ПДВ-а динара без ПДВ-а, СЗР 

„ЈОВИЋ ПЛУС“ Куршумлија 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 29.690,00 динара без ПДВ-а динара без ПДВ-а, 

„ТЕХНОАУТО“ доо Ниш 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.5.2016.године 

Датум закључења уговора: 11.7.2016.године 

Основни подаци о добављачу: СЗР „ЈОВИЋ ПЛУС“ из Куршумлије, улица Топличка број 96, 18430 

Куршумлија, телефон 065/2090800, кога заступа  Владимир Јовић. 

Период важења уговора:  12 месеци. (12.7.2016. – 12.7.2017.)  

Околности које представљају основ за измену уговора: /.  

Лице за контакт:  javnenabavke@kursumlija.org 

 

Остале информације: Дописом број  151/2016 од 06.7.2016.године, који је понуђач Техноауто је доставио 

путем факса број 027/381-785, дана 08.7.2016.године, предлажио је да, након детаљне анализе модела 

уговора о набавци мале вредности услуга и трошкова који настају извршењем услуге, услуга и детаља 

будуће сарадње, а због велике удаљености сервиса од седишта општинске управе, великог утрошка 

времена око довожења возила у сервис, амотизације возила, великих припадајућих трошкова, 

несразмерне мале вредности услуга у односу на трошкове који настају при извршењу услуга и тешкоћа 

при извршењу услуга за обе уговорне стране, не приступимо закључењу уговора у Набавци услуга 

поправки и одржавања аутомобила, по партијама, партија 3) Поправка и одржавање аутомобила Застава 

101, Југо 55, Југо корал ин, Puch Mercedes и Peugeot 406 и партија 4) Вулканизерске услуге и набавка 

гума. 
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 Општина Куршумлија је, на основу скенираних модела уговора које је овај понуђач доставио 

путем мејла, објавила обавештење на порталу јавних набавки о закључењу уговора за партије 3 и 4, али, 

како још увек нису достављени потписани, оверени и заведени уговори за предметне партије од стране 

понуђача Техноауто Ниш, не може се сматрати да су уговори за партије 3 и 4 закључени. 

 Имајући у виду све напред наведено, а како је понуђач који је у Одлуци о додели уговора број I-

404/1-39/2016 од 23.5.2016.године, сходно критеријуму „најниже понуђена цена“ одређен као следећи 

најповољнији понуђач за партије 3 и 4 СЗР „ЈОВИЋ ПЛУС“ из Куршумлије, са истим су закључени 

уговори о набавци услуга за партије Партија 3 -  Поправка и одржавање аутомобила Застава 101, Југо 55, 

Југо корал ин, Puch Mercedes и Peugeot 406 и Партија 4)  Вулканизерске услуге и набавка гума. 

 


