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Наручилац: ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта 

Адреса: Кнеза Милана Обреновића бр. 44 

Број: 143/20 

Датум: 12.02.2020. године 

 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, објављује следеће: 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 

о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности добара бр. 02/20 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, 31250 

Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44; www.bbterm.rs; 

 

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће; 

 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: јавна набавка 

мале вредности бр. 02/20 – Набавка комерцијалног возила класе N1 на лизинг од три 

године; 

 

ОРН: 34111100 - Караван или комби возила и 66114000 - Услуге финансијског лизинга; 

 

4. Процењена вредност: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а;  

 

5. Уговорена вредност: 

 

 

Подаци из понуде 

Износ у динарима по 

званичном средњем курсу 

динара Народне банке 

Србије на дан 03.02.2020. 

године (117,5872 динара за 

1 ЕМУ) 

 

 

Износ у еврима:  

 

Укупна цена, без ПДВ-а 

 
1.934.113,07 16.448,33 

 

Укупна цена, са ПДВ-ом 

 
2.320.936,15 19.738,00 

 

 

Обрачунати ПДВ (20%) 
386.823,08 3.289,67 

 

Рок и начин плаћања: 

 

Плаћање путем финансијског лизинга: учешће 30% од 

бруто набавне вредности предмета лизинга, остатак 

у 36 једнаких месечних рата, по испостављеном рачуну 

за сваки ануитет. 

 

Рок испоруке: 

 

Рок испоруке возила је 15 дана од дана закључења 

уговора о финансијском лизингу између наручиоца и 

даваоца лизинга. 

 

http://www.bbterm.rs/
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Место и начин испоруке: 

 

Возило наручилац преузима у продајном месту - салону 

испоручиоца у Београду (Земун), ул. Цара Душана 205 А 

 

Гарантни период: 

 

За мотор: 24 месеци;  

за постојаност боје 36 месеци; за каросерију: 144 месеца 

 

Рок важења понуде: 

 
60 дана од дана отварања понуда 

 

 

6. Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а; 

 

7. Број примљених понуда: 1 (једна); 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 16.448,33 еура без 

ПДВ-а, најнижа понуђена цена је 16.448,33 еура без ПДВ-а; 

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена 

цена код прихватљивих понуда је 16.448,33 еура без ПДВ-а, најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда је 16.448,33 еура без ПДВ-а; 

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 06. фебруар 2020. године; 

 

11. Датум закључења уговора: 12. фебруар 2020. године; 

 

12. Основни подаци о добављачу: група понуђача Ауто Нена Стил д.о.о. , ул. Цара 

Душана бр. 205 А, Земун-Београд (као испоручилац) и ОTP LEASING SRBIJA д.о.о, 

Булевар Зорана Ђинђића бр. 50 а/б, 11070 Нови Београд (као давалац лизинга) по 

Споразуму од 23.01.2020. године, понуда заведена код Понуђача под бројем 000200036 

од 29.01.2020. године; 

 

13. Период важења уговора: 15 дана од дана закључења уговора о финансијском 

лизингу између наручиоца и даваоца лизинга;  

 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: нема; 

 

15. Лице за контакт: Велимир Радовановић и Бојан Нешковић 

Е - mail адреса: toplanabb@gmail.com 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки;  

- на интернет страници наручиоца: www.bbterm.rs; 

- а/а. 

 

 

У Бајиној Башти, 

дана 12.02.2020. год. 

  

http://www.bbterm.rs/

