
                                 

Јавно комунално предузеће  “Комуналне услуге” Алексинац

Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац

Контакт; 

Централа;       (018) /  804-510
Факс                 (018) /  804-034

e-mail :jkpkomusl2007@mts.rs 
Web strana  www.jkpkomusl.rs

Матични подаци;

Регистарски број :    6102632056
Матиични број :            20274328
ПИБ :                            104937224
Шифра делатности :            3811         

       Текући рачуни: 

ОТП банка                    325-9500800011212-7 2
Интеза банка              160-274400-18                            
Креди агрикол банка   330-49000382-18            
Уни кредит банка       170-30012866000-07    
Халк банка                    155-30496-90       

Број       1754/18
Датум    08.01.2020.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, набавка камиона са надградњом –

аутосмећар В 22 м/3

Предмет јавне набавке била је  набавка  новог камиона са надградњом – аутосмећар В 22 м/3. Јавна набавка
није била обликована по партијама. ОРН – 34140000 – тешка моторна возила, 42418940 – опрема за руковање
контејнерима.
За избор најповољније понуде  конкурсном документацијом наручиоца, био је одређен критеријум –  најнижа
понуђена цена.
Наручилац је након приспећа једне благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде, приступио сачињавању
извештаја о стручној оцени понуда.

Уговор о јавној набавци је додељен понуђачу „Ауто МГ Комерц”доо Ниш, Стари пут Београд - Ниш бб, 18000
Ниш,  матични број 06958303, ПИБ 101531376, пословни рачун 160-6630-71 Интеса банка, овлашћено лице за
потписивање  уговора  Грујовић  Иван,  по понуди  која  у  свему  одговара  према  траженој  техничкој
спецификацији, понуђеној цени и року испоруке добара.
Понуђач учествује у поступку са понуђачем који је учесник у заједничкој понуди; “Атрикод” доо Крушевац,
Брвеничка број 8,  Крушевац, регистарски број 17558145,  матични број 17558145,  ПИБ 103378960,  пословни
рачун 155-32333-11 Халк банка, одговорно лице Ђокић Санела.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи  17.000.000,00 динара, без ПДВа.

Најнижа понуђена јединична цена износи 16.000.000,00 рсд без ПДВ.
Највиша понуђена јединична цена износи 16.000.000,00 рсд без ПДВ.
Одговарајућа укупна понуђена цена износи  16.000.000,00 рсд без ПДВ.
Уговорена укупна цена износи 16.00.000,00 динара без ПДВа, односно 19.200.000,00 рсд са ПДВ.

Одлука о додели уговора број  1754/14  донета је дана 14.11.2019.године.
Уговор о јавној набавци наш број  1754/15 (Њихов број 204/19) закључен је дана  22.11.2019.године.
Рок за извршење уговорне обавезе је 30 дана од дана потписивања уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора - не постоје.
Околности које представљају основ за  продужетак рока извршења  уговорне обавезе –  наступање више силе,
природне катастрофе (пожар, поплава, експлозија, саобраћајна несрећа, Одлука органа власти и др.).
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