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Деловодни број: 41-0023/ЈН/19       
Датум: 19.12.2019 
 
 

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 
 

Делови за возила 
Партија бр. 3: делови за радне машине 

ЈНМВ бр. 9/2019 

 
 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: Набавка добара – делова за радне машине. 

Редни број јавне набавке: 
9/2019 – партија бр. 3  
(у Плану јавних набавки за 2019. годину: 1.1.8.) 

Процењена вредност јавне 
набавке без ПДВ: 

Укупна процењена вредност: 3.605.000,00 рсд 
Процењена вредност за партију 3: 1.848.400,00 рсд 

Вредност оквирног 
споразума без ПДВ: 

1.848.400,00 рсд 

Вредност оквирног 
споразума са ПДВ: 

2.218.080,00 рсд  

Позиција у плану набавке и 
ОРН број: 

1.1.8 – добра 
34300000 – делови и прибор за возила и њихове 
моторе 

Подаци о апропријацији у 
буџету/финансијком плану 

Конто: 51227 
Сопствени приходи буџетских корисника 

 

2) Критеријум за закључење оквирног споразума: најнижа понуђена цена. Укупна 

понуђена цена за оквирну количину добара се корстила само за рангирање понуда 

ради избора најповољнијег понуђача на основу критеријума: најнижа понуђена 

цена. 

3) Број примљених понуда: два 

4) Најнижа понуђена цена: 1.003.384,00 рсд за оквирну количину. Наручилац ће 

оквирни споразум реализовати у складу са стварним потребама, сукцесивно по 

динамици коју одреди наручиоц. С обзиром да наручиоц није могао унапред у 

целости да процени број и врсту кварова радних машина, обрачун стварних 

трошкова ће се вршти на основу стварно набављених количина делова за радне 

машине, користећи понуђене јединичне цене из прихваћене понуде, до висине 

износа оквирног споразума. 

5) Датум доношења Одлуке o закључењу оквирног споразума: 05.12.2019 

6) Датум закључења оквирног споразума: 16.12.2019  
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7) Подаци о понуђачу: „Group Enigma MC“ ДОО, Паруновачка 1б, 37000, Крушевац, 

ПИБ: 105031233, МБ: 20286156. 

8) Период важења оквирног споразума: годину дана 

9) Околности које представљају основ за измену оквирног споразума: у складу 

са чланом 115. став 1. ЗЈН наручиоц може након закључења оквирног споразума 

без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим 

да се вредност оквирног споразума може повећати максимално до 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог оквирног споразума. У случајевима повећања 

цена, уговорне стране ће закључити анекс уговора/оквирног споразума, којим ће 

регулисати повећање уговорене вредности. 

У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН, након закључења оквирног споразума о јавној 

набавци наручиоц може да дозволи промену цене и других битних елемената 

оквирног споразума из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно 

одређени. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно 

дефинисаним параметрима у оквирном споразуму и конкурсној документацији. У 

том случају доноси се одлука о измени уговора/оквирног споразума. 

 


