
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА   ЗА ПАРТИЈЕ  1  2 и 3 
 

  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 број 11/2019 

Врста предмета: Услуге 

  Опис предмета набавке, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Набавка услуга сервисирања и одржавања возила од 
стране овлашћеног сервисера са уградњом оригиналних 
резервних делова сертификованих од стране произвођача 
возила, обликована по партијама Партија 1. Услуге 
сервисирања и одржавања возила марке FIAT DUCATO 
CARGO 1,6L и FIAT DОBLO                       CARGO 1,6L од стране 
овлашћеног сервисера са уградњом оригиналних 
резервних делова сертификованих од стране произвођача 
возила 
Партија 2. Услуге сервисирања и одржавања возила марке 
HUNDAI TUCSON 2,0 CRDI 4VDMT- STILE од стране 
овлашћеног сервисера са уградњом оригиналних 
резервних делова сертификованих од стране произвођача 
возила 
Партија 3 - Услуге сервисирања и одржавања возила марке 
PEUGEOT TRAVELL ER од стране овлашћеног сервисера са 
уградњом оригиналних резервних делова сертификованих 
од стране произвођача возила 

 

   Уговорена вредност за партију 1: 
 
 
 
 
 
 

262.000,00 динара без ПДВ-а  
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   Уговорена вредност за партију 2: 450.000,00 динара без ПДВ-а 
 

   Уговорена вредност за партију 3: 
 
 
 
 
 
 

350.000,00 динара без ПДВ-а 
 

   Критеријум за доделу уговора  најнижа понуђена цена  

 Број примљених понуда за партију 1: 1  

Број примљених понуда за партију 2: 1  

Број примљених понуда за партију 3: 1  

Понуђена цена за партију 1. без ПДВ-а: најнижа цена износи:  11.042,00 динара  
највиша цена износи:  11.042,00 динара 

 

 

Понуђена цена за партију 2. без ПДВ-а: најнижа цена износи:  11.370,08 динара 
највиша цена износи:  11.370,08 динара  

Понуђена цена за партију 3. без ПДВ-а: најнижа цена износи:  112.283,00 динара 
највиша цена износи:  112.283,00 динара  

Понуђена цена код прихватљивих понуда за 
партију 1. без ПДВ-а: 

најнижа цена износи: 11.042,00 динара  
највиша цена износи: 11.042,00 динара  

  Понуђена цена код прихватљивих понуда за 
партију 2. без ПДВ-а: 

најнижа цена износи:  11.370,08 динара 
највиша цена износи:  11.370,08 динара 

  Понуђена цена код прихватљивих понуда за 
партију 3. без ПДВ-а: 

најнижа цена износи:  112.283,00 динара 
највиша цена износи:  112.283,00 динара 

  Датум доношења одлуке о додели уговора: 13. новембар 2019. године 

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


 Датум закључења уговора за партију 1: 14. новембар 2019. године 

 Датум закључења уговора за партију 2: 15. новембар 2019. године 

 Датум закључења уговора за партију 3: 14. новембар 2019. године 

  Основни подаци о даваоцу услуга за партију 1:  Групе понуђача  РАДУЛОВИЋ АУТОМОБИЛИ ДОО, Београд, 

Драгослава Срејовића бб, матични борој: 20718013, и 

РАДУЛОВИЋ АУТОМОБИЛИ ДОО, Београд, Драгослава 

Срејовића бб  

Основни подаци о даваоцу услуга за партију 2: HYUNDAI SRBIJA ДОО, из Београда, Ул. Милутина 

Миланковића, бр. 7в , матични број 21114804 

Основни подаци о даваоцу услуга за партију 3: АУТО NENA STILL ДОО, из Земуна, Ул. Цара Душана,                             
бр.  205а, Матични број:  20155396 
 

 Период важења уговора за партије 1. 2. и 3..:  
од 13. децембра 2019. године до 31. маја 2019. године 

 
                                                                                                                          
                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                               
 


