
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  
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Дана: 01.11.2016. 

Дел.бр.: 5.2.- 27371 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

 

Назив наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад 
 

 

Адреса наручиоца: Масарикова бр.17, Нови Сад 
 

 

Интернет страница наручиоца: www.vikns.rs 
 
 

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

 
 
Врста поступка :  поступак јавне набавке мале вредности 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка добара – 

Набавка аутогума са вулканизерском услугом, број ј.н.м.в. 58/16; назив и ознака из ОРН: 

гуме за тешка и лака возила - 34350000. 
 
Уговорена вредност: 4.900.000,00 динара без пдв-а. 

 

Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“.  

 

Број примљених понуда:  2 понуде. 

 

Понуђена цена: 

 

- Највиша : 1.461.360,00 динара без пдв-а (укупан збир јединичних цена) 

 

- Најнижа : 1.833.780,00 динара без пдв-а (укупан збир јединичних цена) .   

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

-  Највиша : 1.461.360,00 динара без пдв-а (укупан збир јединичних цена)  

 

-  Најнижа : 1.833.780,00 динара без пдв-а (укупан збир јединичних цена).  

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2016. године. 

 

Датум закључења уговора: 31.10.2016. године. 

 

http://www.vikns.rs/
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Основни подаци о добављачу:„ „CONING“доо, ул. Аутопут за Нови Сад 68, 11000 

Београд, са матичним бројем: 06923810, ПИБ: 100059561, чији је законски заступник Јован 

Пуповац (у даљем тексту Продавац). 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, а најдуже на период од 12 

месеци. Уколико Купац потроши наведени износ или реализује све своје потребе за 

предметним добрима, овај уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим са даном последње 

испоруке, односно са даном плаћања фактуре за исту, о чему ће Купац благовремено 

обавестити Продавца. 

 

Остале  информације: Како се ради о добрима (аутогуме) чији обим није могуће прецизно 

утврдити на годишњем нивоу, Наручилац је унапред одредио вредност уговора која 

одговара процењеној вредности ове јавне набавке, док понуђена цена дата у понуди 

формирана на бази максимално могућих  количина представља основ за примену 

критеријума „најнижа понуђена цена“ и служи за вредновање понуда по том основу 

 

  

 

                                                                                                    

 

 

 


