
Назив наручиоца:Јавно предузеће Грађевинско земљиште и путеви општине Босилеград,  

Адреса наручиоца: улица Георги Димитров 82-17540 Босилеград 

Врста наручиоца: Јавно предузеће-локална самоуправа 

Интернет страница наручиоца:  www.putevi-bosilegrad.rs 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 
 

Врста предмета набавке: добра. 

 

Опис предмета набавке: набавка резервних делова за возила и њихове моторе за потребе наручиоца у 

2020.години.  

Набавка није обликована по партијама.  

 

ОРН: 34300000-Делови и прибор за возила и њихове моторе; 34312000-Делови за моторе; 34300000-

Механички резервни делови. 

 

Процењена вредност јавне набавке је 4.583.300 динара без пдв-а или 5.500.000 динара са пдв-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке је 4.109.599,00 динара без пдв-а или 4.931.518,80 динара са пдв-ом. 

 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

 

Број примљених понуда: 3 (три). 

 

Највиша понуђена цена: 8.118.614,00   динара без пдв-а 

Најнижа понуђена цена: 4.109.599,00   динара без пдв-а 

 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.109.599,00 динара без пдв-а 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.109.599,00 динара без пдв-а 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  изабрани понуђач набавку реализује 

самостално. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.03.2020.године. 

Датум закључења уговора: 08.04.2020.године. 

 

Основни подаци о добављачу: „Машинопромет“ д.о.о. из Врања, улица Радничка 32, са матичним 

бројем 07826079 и ПИБ-ом 100548995.  

 

Период важења уговора: 31.12.2020.године. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Утврђене се могу мењати анексом овог уговора 

најраније након истека рока важења понуде Добављача и то уз сагласности обеју уговорних страна, под 

условом да су произвођачке цене повећане или смањење за 10%, а по поднетом захтеву. 

 Промена цене или смањење дозвољена је до максимално 5% ниже од највише цене из 

приложених ценовника. 

 Уколико једна од уговорних страна не прихвати промену цене уговор се може  отказати са 

отказним роком од 45 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу. 

 Наручилац може у случају потреба повећати обим предмета набавке до повећања вредности из 

овог члана 3.овог уговора максимално до 5%. 

 

Лице за контакт: Страшко Апостолов, 017/878-563 direkcija@bosilegrad.rs 


