
                                Обавештење о закљученом уговору 

Наручиоц: Дом здравља Земун,Раде Кончара 46, Земун,интернет страница  

www.dzzemun.org.rs 

Набавка услуга, поправкe и одржавањa моторних возила и набавка резервних делова 28/13 

Назив и ознака из општег речника набавки:  50400000 - Услуге поправке и одржавања моторних 

возила и припадајуће опреме  

 Партија 3- Одржавање и сервисирање аутомобила(CITROEN (DUKATO;JUMPER) 

Уговорена вредност:104.166,66 без ПДВ-а,125.000,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 4 

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша 104.166,66  а најнижа 3.600,00 без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша 104.166,66  а најнижа 

46.000,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:08.08.2013 године 

Датум закључења уговора:16.08.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Килер Ауто доо, Тошин бунар бр. 63 б,Београд 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

Партија 4- Одржавање и сервисирање аутомобила- RENAULT (TRAFIK;KANGO) 

Уговорена вредност:141.150,00 без ПДВ-а,169.380,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 2 

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша 141.150,00  а најнижа 4.500,00 без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша 141.150,00 а најнижа 

141.150,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:08.08.2013 године 

Датум закључења уговора:16.08.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Хит Ауто, Старо сајмиште бр 29 б ,Београд 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 
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Партија 5-Вулканизерске услуге  

Уговорена вредност:64.103,00 без ПДВ-а,76.923,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 2 

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша 64.103,00  а најнижа 29.900,00 без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша 64.103,00 а најнижа 

62.500,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:08.08.2013 године 

Датум закључења уговора:16.08.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:СЗР „Адам“,Прилаз бр 8,Земун 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

Партија 6- Резервни делови за возила ZASTAVA 101 i FLORIDA 1.3 

Уговорена вредност:676.133,33 без ПДВ-а,811.360,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 2 

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша 928.592,00 а најнижа 676.133,33 без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша 676.133,33 а најнижа 

676.133,33 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:08.08.2013 године 

Датум закључења уговора:16.08.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Килер Ауто доо, Тошин бунар бр. 63 б,Београд 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 


