
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – Набавка услуга одржавања и поправки 

возила 
 ЈН II-2/18, партија 1-набавка услуга одржавања и поправки 

путничких возила 
( први квартал 2019.године) 

 
 

Назив наручиоца:  
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј 
 

Адреса наручиоца:  
Данила Киша 8/а 
 
Интернет страница наручиоца:  
www.vodokanal-becej.rs 
 

         Врста наручиоца:  
Јавно предузеће 
 

Врста предмета:  
Набавка услуга одржавања и поправки возила, партија 1 - набавка услуга одржавања и 
поправки путничких возила.  
 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 
радова,  
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника 
набавке: 
 
Набавка услуга одржавања и поправки возила неопходна је ради одржавања 
исправности возног парка, посебно у ситуацијама избијања хаварија на мрежи или при 
извођењу значајних капиталних инвестиција.  
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 50112000 - услуга поправки и 
одржавања аутомобила, 50114000 - услуга поправки и одржавања теретних возила 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност уговора је 228.600,00 динара без ПДВ-а. 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“. 

  

Број примљених понуда:  

Број примљених благовремених, исправних и одговарајућих понуда за партију 1 - 
набавка услуга одржавања и поправки путничких возила: 1 (једна).  
 

 ПАРТИЈА 1 - Услуге 
поправки и одржавања 
путничких возила 

Макс. 
пондера 

Минимална 
цена 

Понуда 
Кнежев Груп 
ДОО 

Пондери 
Кнежев 
Груп 
ДОО 

1.1. Понуђена цена за 
аутомеханичарске услуге 20,00 900,00 900,00 20,00 



1.2. Понуђена цена за 
аутоелектричарске услуге 20,00 900,00 900,00 20,00 

1.3. Понуђена цена за 
аутолимарске услуге 10,00 900,00 900,00 10,00 

1.4. Понуђена цена за 
аутолакирерске услуге 10,00 900,00 900,00 10,00 

2. Укупан број норма сати 25,00 320,7 320,7 25,00 

3. Укупна цена потрошних 
делова  

15,00 
142.753,00 142.753,00 

15,00 

Укупно 100,00 
  

100,00 
 

Укупан број освојених пондера по понуђачима: 

 

Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

Назив понуђача 
Укупан број 
освојених пондера 

 
ПАРТИЈА 1 - Услуге поправки и одржавања 
путничких возила 

 

1059/17 
Кнежев Груп ДОО БЕЧЕЈ, НОВОСАДСКА 151, 

БЕЧЕЈ 
100 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
- 
 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Датум доношења одлуке о додели уговора је 28.12.2018.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 04.01.2019.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Понуђач: „Кнежев груп“ доо, Бечеј, ул. Новосадска, број 151,  
ПИБ: 100434788, матични број: 08117322, текући рачун: 205-188645-51 код 
Комерцијалне банке, директор: Предраг Ђорђевић 
 

Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора. 
 
Околности које представљају основ за измену уговора:  
Дефинисане у члану 8., уговора а у складу са чланом 115., ЗЈН. 
 

Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 09.01.2019.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 14.01.2019.године. 
 


