
 

ЈП „Ковински комуналац“ 

Соње Маринковић 6. 

К О В И Н 

ЈНМВ: II-016/1-16 

Број : 02-1272/13-16 

Дана: 04.07.2016.године 

 

 

 

 На основу члана 55. став 1. тачка 8. члана 57. и члана 116. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) Јавно предузеће „Ковински комуналац“ Ковин објављује 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

 

Назив наручиоца: ЈП „Ковински комуналац“ Ковин 

Адреса наручиоца: Соње Маринковић бр.6, Ковин 

Интернет страница наручиоца: http://jpkk.rs 

Врста наручиоца: Јавно предузеће – локална самоуправа 

 

Врста предмета: услуге – поправка и одржавање теретних возила 

Назив и ознака из општег речника набавке – 50114000-услуге поправке и одржавања теретних 

возила 

Набавка је подељена на 6 партија, уговор је закључеч за 4 партије и то: 

партија II – поправка радних машина, опреме и агрегата на тим машинама   

партија III - поправка надградње смећара са потисном плочом на камионима марке ФАП                      

/ надградња ,,Ресор’’-Ниш /    

партија IV - поправка хидраулике /цилиндри, разводници, серво управљачи, пумпе…/  

партија VI – поправка радне машине JCB 4Cx    

 

Уговорена вредност јавне набавке без ПДВ-а: 

Друга партија: 180.000,00 динара 

Трећа партија: 150.000,00 динара 

Четврта партија: 170.000,00 динара 

Шеста партија: 180.000,00 динара 

 

Критеријум за доделу уговора – најнижа понуђена цена. 

 

Број примљених понуда: 2 (две) 

 

Понуђене цене, највише и најниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуђена цена за партије: Највиша: Најнижа: 

II 18.100,00 18.100,00 

III 145.000,00 145.000,00 

IV 40.000,00 40.000,00 

VI 48.700,00 48.700,00 

http://jpkk.rs/


 

Понуђене цене код прихватљивих понуда, највише и најниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђачи којима је 

додељен уговор наступају самостално. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.06.2016. године. 

 

Основни подаци о добављачу: 

ДОО „Ortex URO Group“ са седиштем у Крушевцу улица Паруновачка број 2б, матични број 

20600055, ПИБ 106429825 за II, IV и VI партију 

ДОО „Ресор“ са седиштем у Гаџином Хану, улица Милоша Обилића број бб, матични број 

07873492, ПИБ 100502806 за III партију 
 

Датум закључења уговора: 30.06.2016. за II, IV и VI партију и 01.07.2016. за III партију. 

 

Период важења уговора: у току 2016.године, односно до окончања уговорене вредности. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

Члан 8. Уговора о пружању услуге број 02-1272/9-16, 02-1272/10-16 и 02-1272/11-16 за II, IV и VI 

партију и члан 8. Уговора о пружању услуге број 02-1272/12-16 за III партију 
 

Остале информације: - 

Понуђена цена за партије: Највиша: Најнижа: 

II 18.100,00 18.100,00 

III 145.000,00 145.000,00 

IV 40.000,00 40.000,00 

VI 48.700,00 48.700,00 


