
ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

      Венијамина Маринковића 1 

О б ј а в љ у ј е 

следеће: 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА  

 
у  поступку јавне набавке мале вредности број 11/2018  

 
Набавка услуге одржавања службених возила  
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општини Ивањица, Венијамина Маринковића број 1, 32250 
Ивањица, www.ivanjica.rs 
Врста наручиоца: Општинска управа 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуге одржавања службених возила, ЈНМВ 11/2018 
Назив и ознака из општег речника набавки: 50110000 - Услуге поправки и одржавања моторних возила и 
припадајуће опреме 
Уговорена вредност: 750.000,00 динара без ПДВ-а односно 900.000,00 динара са ПДВ-ом  

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена   

Број примљених понуда: једна 

Највиша и најнижа понуђена цена: 750.000,00 динара без ПДВ-а односно 900.000,00 динара са ПДВ-ом  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 750.000,00 динара без ПДВ-а односно 
900.000,00 динара са ПДВ-ом  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: не наступа са подизвођачима   

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.04.2018. године   

Датум закључења уговора: 30.04.2018. године   

Основни подаци о добављачу:STR „AUTO-SHOP“, Драгана Јовановић пр, са седиштем у ул. Миће Матовића 
бр.6 у Ивањици. 

 Период важења уговора и основ за измену:Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране 
овлашћених представника уговорних страна и закључује се на одређено време, за период од 1 (једне) године, 
односно престаје да важи и пре истека једне године и то утрошком средстава Наручиоца у износу који је 
планом јавних набавки за 2018. годину предвиђен за набавку предметних услуга и добара.  

Напомена:Наручилац је у циљу обезбеђења услова за објективну стручну оцену понуда предвидео вредновање 
уобичајених и најчешћих резервних делова у понуди као и цену норма/радног сата за пружене услуге, без 
обзира на тип возила, (цена резервних делова + цена за 100 норма сати износи: 293.547,82 динара без ПДВ-а, 
односно 352.261,00 динара са ПДВ-ом).Коначна вредност услуга и добара утврдиће се према стварно 
извршеним услугама и набављеним резервним деловима и на основу испостављених фактура за исте, уз 
ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не могу бити већа од укупне процењене 
вредности јавне набавке од 750.000,00 динара без ПДВ-а. 


