На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15), НАРУЧИЛАЦ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА 11000 Београд, Светогорска бб, објављује
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за централизовану јавну
набавку закупа путничког возила више средње класе,
Јавна набавка број: 28/18
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:Центар београдских фестивала ЦЕБЕФ,
Светогорска бб, Београд
www.cebef.rs
2. Врста наручиоца: Култура, установа културе
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: набавка закупа путничког
возила више средње класе
Назив и ознака из општег речника набавке:
Шифра из Општег речника набавки: 34110000 – Путнички аутомобили.
Шифра из допунског речника набавки: РА02 - Закуп.
4. Уговорена вредност: 2.545.354,08 динара без ПДВ
5. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда
6. Број примљених понуда: 1 (словима: једна)
7. Највиша и најнижа понуђена цена:
највиша: 2.545.354,08 динара без ПДВ
најнижа: 2.545.354,08 динара без ПДВ
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша: 2.545.354,08 динара без ПДВ
најнижа: 2.545.354,08 динара без ПДВ
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Група понуђача наступа без
подизвођача
10. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: Одлука о закључењу оквирног
споразума XII-03 бр. 404-192/19 од 10.04.2019. године.

11. Датум закључења оквирног споразума: Оквирним споразумом бр. XII-01-401.1-5/19 од
22.04.2019. године.
12. Датум закључења уговора: уговор број 79-II од 23.05.2019.
13. Основи подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор
Група понуђача коју чине:
- АУТО ЧАЧАК доо, из Чачка, ул. Коњевићи бб, ПИБ: 101107896,
МБ: 07649746, (носилац посла), кога заступа Слобо Спасовић;
- PORSCHE MOBILITY doo, из Београда, ул. Зрењанински пут 11,
ПИБ: 104424492, МБ: 20162660 (члан групе), кога заступају Дејан Павловић и
Дејан Ступар;
- AKS FLEET SOLUTION doo, из Шапца, ул. Гаврила Принципа бб,
ПИБ: 108156478, МБ: 20941952 (члан групе), кога заступа Петар Гаврановић;
- Raiffeisen Rent doo, из Београда, ул. Ђорђа Станојевића 16, ПИБ: 104238064,
МБ: 20126825 (члан групе) кога заступају Милена Павловић и Ана Цветковић;
- FLEET PARTNER doo, из Београда, ул. Милутина Миланковића 9б,
ПИБ: 108344690, МБ: 20980265(члан групе), кога заступа Александар
Станојевић
14. Период важења уговора: 3 године од датума закључења уговора.
15. Остале информације: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки, у својству
Тела за централизоване јавне набавке, спровела је преговарачки поступак са објављивањем
позива за подношење понуда 20/18, за централизовану јавну набавку добра – Путничка возиланабавка путем закупа (оперативни лизинг путничких возила), обликована у пет партија, ради
закључења оквирног споразума. Оквирни споразум за партију број 4 – Закуп путничких возила
више средње класе, закључен је са горе наведеном групом понуђача, а носилац посла је АУТО
ЧАЧАК доо, из Чачка, ул. Коњевићи бб, на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума XII-03
бр. 404-192/19 од 10.04.2019. године.
Центар београдских фестивала је у своству Наручиоца закључио уговор о јавној набавци са
понуђачем - носиоцем посла АУТО ЧАЧАК доо, из Чачка, ул. Коњевићи бб, а у складу са Оквирним
споразумом бр. XII-01-401.1-5/19 од 22.04.2019. године и Закључком градоначелника број 4043077/19-Г од 18.04.2019. године.

