ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Дана:07.07.2017.
Дел. бр.:5.2.- 17990
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ПАРТИЈА 1.
Назив Наручиоца: ЈКП ,,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 предмета: Отворени поступак.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка велике
вредности добара у отвореном поступку - Набавка специјалних возила - број јнвв 01И/2017 за Партију 1 - Специјална возила за чишћење канализационих мрежа и то:
1. Возило за одгушивање канализационих мрежа запремине 6м3- ком 1
2. Возило за пражњење септичких јама и црпних станица запремнине 6м3- ком 1
; назив и ознака из речника набавке: - 34100000 – Моторна возила.
Уговорена вредност: 47.000.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу Уговора за Партију 1.: „најнижа понуђена цена“ У случају да
понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену по партији која је и најнижа,
биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара за дату партију .
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора за дату партију, наручилац ће уговор за конкретну партију
доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, и
исти рок испоруке.
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све
те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који
не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о спроведеном извлачењу
путем жреба.
Број примљених понуда: 1 понуда.
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Понуђена цена:
-

Највиша: 47.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Најнижа: 47.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-

Највиша: 47.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Најнижа: 47.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Датум доношења Одлуке о додели Уговора за Партију 1.: 30.06.2017. године
Датум закључења Уговора за Партију 1.: 03.07.2017. године
Основни подаци о Продавцу: Група понуђача коју чине „АТРИКОД“ д.о.о.,ул.
Брвеничка бр.8, 37000 Крушевац, са матичним бројем 17558145, ПИБ:103378960 чији је
законски заступник Митја Семен,као носилац посла у заједничкој понуди са „АТРИК“
д.о.о.,ул. Повшетова бр.6, 1000 Љубљана, са матичним бројем 5015499000, ПИБ:SI
44301715 и са „Браћа Црномарковић“ д.о.о.,ул. Пере Чодановића бр.64а, 22305 Стари
Бановци, са матичним бројем 08681791, ПИБ:101622301.
Период важења Уговора за Партију 1.: Рок испоруке возила је 180 календарских дана
рачунајући од дана упућивања писаног налога за набавку (поруџбенице) од стране Купца .
Купац ће упутити писани налог за набавку (поруџбеницу) у року од најдуже 30 од дана
закључења Уговора.
Остале информације: Нема.
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