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Брпј ЈН: IV/2018
Брпј пдлуке п дпдели угпвра: IV-03-404-5/2018-06 пд 25.04.2018. гпдине
Дaтум: 11.05.2018 гпдине
На пснпву шлана 55. став 1. ташка 8, 57 и 116. Закпна п јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015'), Опщтинска управа ппщтине Медвеђа
пбјављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
п закљученпм угпвпру
Нарушилац је дана 06.03.2018. гпдине, дпнеп Одлуку п ппкретаоу ппступка јавне
набавке мале вреднпсти брпј IV-03-404-5/2018-01, за набавку дпбара, два путничка
аутпмпбила финансијским лизингпм
Средства су предвиђена Одлукпм п бучету Опщтине Медвеђа – кпнтп 425117,
44911 и 444111.
Предвиђена вреднпст набавке 3.350.000,00 без пбрашунатпг ПДВ-а.
Редни брпј у плану набавки за 2018 гпдину 1.1.7.
Опщти решник набавки – 34110000- Путнишки аутпмпбили
Угпвпр се закљушује на перипд дп изврщеоа ппсла.
Нарушилац је дана 25.04.2018. гпдине, дпнеп Одлуку п дпдели угпвпра брпј IV-03-4045/2018-06 на пснпву кпје је закљушен угпвпр са ппнуђашем:
„INTERAUTO-TRADE“ DOO Прељина, са седищтем у Прељини,
улица: нема улице бб, ПИБ: 101290179, МБ: 17180550
Ппднпси ппнуду заједнишки са: SOGELEASE SRBIJA DOO, Булевар Зпрана Ђинђића а/б,
11070 Нпви Бепград, ПИБ: 104219657, МБ: 20116161,
Укупна угпвпрна вреднпст два путнишка аутпмпбила изнпси 20.818,20 eur пднпснп
2.460.440,60 динара без ПДВ-а пп средоем курсу Нарпдне банке на дан птвараоа
ппнуда
Укупна вреднпст камате за перипд трајаоа лизинга пд 36 месеци: 1.616,61 eur
пднпснп 191.062,29 динара без ПДВ-а пп средоем курсу Нарпдне банке на дан птвараоа
ппнуда
Брутп набавна вреднпст два путничка впзила путем финансијскпг лизинга: 3.261.197,71
динара пп средоем курсу Нарпдне банке на дан птвараоа ппнуда/ 27.593,54 eur
Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.
Брпј ппднетих ппнуда 1 (једна).
Највища ппнуђена цена изнпси 3.261.197,71 динара, а најнижа изнпси 3.261.197,71
динара. Кпд прихватљивих ппнуда највища ппнуђена цена изнпси 3.261.197,71 динара, а
најнижа изнпси 3.261.197,71 динара.

Угпвпр са наведеним ппнуђашем закљушен је дана 07.05.2018 гпдине, дпстављен
нарушипцу 10.05.2018 гпдине.
Угпвпр се закљушује на перипд пд 36 месеци пднпснп дп јуна 2021 гпдине.
Изабрани ппнуђаш изврщава набавку сампсталнп

