
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – Набавка теретног доставног возила преко лизинга  

 ЈН I-8/17 
( први квартал 2017.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 добара- теретног доставног возила преко лизинга.  
 
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 теретно-доставног возила за дежурну службу је неопходна због застарелости возила 
које тренутно користе дежурни водоинсталатери, као и због честих кварова на њему који 
спречавају континуалан рад на терену. 
  
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 34136000-„VAN“ возила. 
  

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 1.284.845,40 динара без ПДВ-а. 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
  

Број примљених понуда:  

Број примљених благовремених, исправних и одговарајућих понуда је 1. 
 

Највиша понуђена цена: 1.284.845,40 динара без ПДВ-а.  

Најнижа понуђена цена: 1.284.845,40 динара без ПДВ-а. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.284.845,40 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.284.845,40 динара без ПДВ-а. 
 
 



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

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Датум доношења одлуке о додели уговора је 13.02.2017.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 27.02.2017.године. 
 

Основни подаци о групи понуђача:  
 
Давалац лизинга: „S-Leasing“ доо, Београд, ул.Булевар М.Миланковића број 11А/4, ПИБ: 
102941384, матични број: 17488104, текући рачун: 340-33537-05 код Ерсте банке,  
директор: Бојан Врачевић, и  
Испоручилац: „Ауто кућа Секулић“ доо, Ветерник, ул. Краља Петра I број 33a, ПИБ: 102059233, 
матични број: 08318336, текући рачун: 160-925439-93 код банке Интеса ад Београд,  
директор: Слађана Секулић 
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период од 36 месеци од дана закључења уговора. 
 

Околности које представљају основ за измену уговора:  
У случају наступања случајева више силе у складу са позитивним прописима и Уговором, 

уговорна страна која је погођена вишом силом, дужна је да на сигуран начин (препорученим 

писмом, факсом, телеграмом и др.) обавести другу уговорну страну, без одлагања, а 

најкасније у року од 7 (седам) дана од дана наступања више силе, о чињеници наступања 

исте. Уз обавештење приложити доказ издат од стране надлежног органа о наступању више 

силе, осим ако се ради о опште познатој околности. Вишом силом сматра се свака 

несагледива активност која не зависи од воље уговорних страна и на коју уговорне стране не 

могу утицати, а која у потпуности или делимично спречава испуњење уговорених обавеза. 

У случају више силе, рок за испуњење обавеза се продужава за период трајања више силе. 

Због кашњења и неизвршења обавеза услед више силе, друга уговорна страна не може 

захтевати камату или накнаду штете. Уколико виша сила траје дуже од 30 дана, уговорне 

стране ће се у писаној форми споразумети о даљој судбини Уговора. 

Свака измена Уговора може се извршити у писаној форми, уз потпис све три уговорне стране. 

Ниједна од уговорних страна није овлашћена да права и обавезе из Уговора преноси на трећа 

лица без претходне писмене сагласности друге уговорне стране. 

 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 27.02.2017.године.  
 
У Бечеју, дана 28.02.2017.године. 


