
Нови Сад, 21.12.2015 
Бр: 05-34/13  
 
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/12,14/15 и 68/15),  
 

ЦРВЕНИ КРСТ НОВОГ САДА 
ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
објављује обавештење о закљученом уговору 

у поступку јавне набавке добара – моторно возило за превоз робе 
 ( ЈНМВ-13/2015) 

 
Назив Наручиоца: Црвени крст Новог Сада – Градска организација 
Адреса Наручиоца: Пионирска 12, Нови Сад 
Интернет страница Наручиоца: www.gockns.org.rs    
Врста Наручиоца: остало 
Опис предмета набавке: добра – моторно возило за превоз робе  
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 
34130000 – Моторна возила за превоз робе  
Уговорена вредност: 2.082.250,00 динара без урачунатог ПДВ-а 
Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“. 

 
Ред. бр. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА Број пондера (бодова) 
1. Цена 80 пондера 
2. Рок испоруке                       20 пондера 
 У К У П Н О:         100 пондера 

 
1) Цена - Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера - 80 пондера. 
Остале понуде се вреднују по следећој формули: 
 
 

Најнижа понуђена цена 
----------------------------------------------------------   х  80 

Цена из понуде која се рангира 
Напомена: 
У цену се урачунава цена добра и сав ситан неспецифичан материјал, транспорт и цена 

радне снаге. 
 
2) Рок испоруке - Понуда са најкраћим понуђеним роком испоруке за предметно добро, 

добија максималан број пондера - 20 пондера. Свим осталим понуђачима биће додељен број пондера 
по следећој формули: 

 
Најкраћи понуђени  рок испоруке  

-------------------------------------------------------------------- х 20 
           Рок испоруке из понуде која се рангира 
Напомена: 



Под испоруком се (у смислу одређивања рока) сматра достављање добра које је предмет јавне 
набавке на адресу Наручиоца, Пионирска 12 у Новом Саду. Рок испоруке рачуна се у односу на дан 
закључења уговора. 

Уколико након извршеног бодовања, две или више понуда имају једнак најмањи број пондера, 
као најповољнија понуда, ће бити изабрана она понуда која има већи број пондера по основу цене као 
једног од елемената критеријума. 

 
Број примљених понуда: 1 
Највиша и најнижа понуђена цена: 
  Највиша понуђена цена                         2.082.250,00динара без ПДВ-а 
  Најнижа понуђена цена    2.082.250,00динара без ПДВ-а 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
  Највиша понуђена цена                2.082.250,00динара без ПДВ-а 
  Најнижа понуђена цена    2.082.250,00динара без ПДВ-а 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 18. децембар 2015. године 
Датум закључења уговора за: 21. децембар 2015. године 
 
Основни подаци о добављачу: 
Назив: „STOJANOV“ ДОО Нови Сад 
Седиште/адреса: Нови Сад, улица Зрењанински пут број 16  
Матични број: 08645159  
ПИБ: 100453282 
 
Период важења уговора: једнократно 
 


