
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА   
 

  Назив Наручиоца: Комесаријат за избеглице и миграције 

  Адреса наручиоца:   Нови Београд, Народних хероја бр. 4 

  Интернет страница наручиоца:   www.kirs.gov.rs 

  Врста наручиоца:   Орган државне управе 

Врста поступка:    Отворени поступак ЈН 9/2019 

Врста предмета:  Услуге 

  Опис предмета набавке, назив и ознака из 

општег речника набавки 

 Набавка услуга одржавања и поправке возила са 
пратећим деловима и опремом обликована по партијама. 
                
Назив и ознака из општег речника набавки - Услуге 
поправки и одржавања моторних возила и припадајуће 
опреме - 50110000 – 9 
 

 

 Партија 1.  Механичарске услуге 

 Партија 2.  

 

Лимарске услуге  

   Уговорена вредност за партију 1: Понуђена цена представља укупан збир свих јединичних 

цена услуга, те уговорена вредност износи 3.925.000,00 

динара, што представља процењену вредност јавне набавке 
без ПДВ-а. 

   Уговорена вредност за партију 2: Понуђена цена представља укупан збир свих јединичних 

цена услуга, те уговорена вредност износи 1.725.000,00 
динара, што представља процењену вредност јавне набавке 

без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора:   најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда за партију 1. и партију 
2.  

по 2 понуде 

Понуђена цена за партију 1: најнижа: јединична цена свих услуга износи  1800,00 
динара без ПДВ-а 
највиша: јединична цена свих услуга износи  2151,00 
динара без ПДВ- 

  Понуђена цена код прихватљивих понуда за 
партију 1: 

најнижа: јединична цена свих услуга износи  1800,00 
динара без ПДВ-а 
највиша: јединична цена свих услуга износи  2151,00 
динара без ПДВ- 

Понуђена цена за партију 2: најнижа: јединична цена свих услуга износи  1950,00 
динара без ПДВ-а 
највиша: јединична цена свих услуга износи  2201,00 
динара без ПДВ-а 

  Понуђена цена код прихватљивих понуда за 

партију 2: 
најнижа: јединична цена свих услуга износи  1950,00 
динара без ПДВ-а 
највиша: јединична цена свих услуга износи  2201,00 
динара без ПДВ-а 

  Датум доношења одлуке о додели уговора за 
партије 1. и 2.: 

 28. мај  2019. године 

 Датум закључења уговора за партије 1. и 2. 12. јун 2019. године 

http://www.kirs.gov.rs/


  Основни подаци о извршиоцу услуга 
 за партију 1 и 2.:  

TRI-M AUTO CENTAR DOO из Београда, 

Ул. Водоводска бр. 158 ц,  матични број: 20667532 

 Период важења уговора за партије 1. и  2.: годину дана  

 
 
 
 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
 


