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www.parkingsombor.co.rs   

 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2014) 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР'' 

Трг Цара Лазара бр. 12, Сомбор 

Објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

за јавну набавку мале вредности ЈН МВ 02/2014 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор,  

Трг Цара Лазара бр. 1, Сомбор, www.parkingsombor.co.rs  

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће 

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

деривата, уља, мазива и осталих течности; орн: 09132000 – бензин, 09133000 – течни 

нафтни гас , 09134200 – дизел гориво и 09211000 – уље за подмазивање и средства за 

подмазивање. 

Процењена вредност јавне набавке: 1.300.000,00 динара 

Партија 1: нафтни деривати 

Уговорена вредност јавне набавке: 808.658,33 динара без ПДВ-а, односно 970.390,00 динара 
са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 

Број примљених понуда: 1 (једна) 

Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена за период важења уговора 
износи 808.653,00 динара без пдв-а, а најнижа понуђена цена за период од годину дана 
важења уговора износи 808.658,33 динара без пдв-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена цена за 
период важења уговора износи 808.653,00 динара без пдв-а, а најнижа понуђена цена за 
период од годину дана важења уговора износи 808.653,00 динара без пдв-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.06.2014. године 

Датум закључења уговора: 03.07.2014. године 

Основни подаци о добављачу: ''НИС'' А.Д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12, 21000 Нови 
Сад 

Период важења уговора: 03.07.2015. године 

http://www.parkingsombor.co.rs/
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Партија 2: уља, мазива и остале течности 
 
Уговорена вредност јавне набавке: 46.601,33 динара без ПДВ-а, односно 55.921,20 динара са 
ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 5 (пет) 

Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена за период важења уговора 
износи 58.420,00 динара без пдв-а, а најнижа понуђена цена за период од годину дана 
важења уговора износи 46.601,33 динара без пдв-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена цена за 
период важења уговора износи 50.708,45 динара без пдв-а, а најнижа понуђена цена за 
период од годину дана важења уговора износи 46.601,33 динара без пдв-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.06.2014. године 

Датум закључења уговора: 03.07.2014. године 

Основни подаци о добављачу: ''MAIS COMMERCE'' доо, Руменачка бр. 21, 21000 Нови Сад 

Период важења уговора: 03.07.2015. године 

 


