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дана: 14.08.2013. 

дел.бр.: 5.2.-23058 

 

 

                           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 предмета: Отворени поступак 

 

опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  набавка горива, назив из 

општег речника набавке –  гориво-09100000 

 

Уговорена вредност: Овај уговор се закључује на максимални износ од 48.000.000,00 динара 

без пдв-а, односно 57.600.000,00 динара са обрачунатим пдв-ом,  који износ представља 

процењену/уговорену вредност  набавке предметних добара на годишњем нивоу , усклађен 

са   потребама  Купца за уговорени  период . Уговорне стране уговарају, да Купац није у 

уговорној обавези да своју потребу за наведеним добрима реализује до напред наведеног 

максималног износа, пре истека рока на који је овај уговор закључен, те сходно овој 

уговорној одредби , Продавац нема права да од Купца захтева релизацију предметне 

набавке до наведеног максималног износа. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда:     4 понуде 

Понуђена цена:   

Највиша  понуђена цена :37.404.000,00 динара без ПДВ-а  

Најнижа понуђена цена : 35.295.780,00 динара без ПДВ-а  

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Најнижа понуђена цена износи: 35.295.780,00 динара без ПДВ-а  

Три понуде су неприхватљиве 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.07.2013. године. 

Датум закључења уговора: 13.08.2013. године. 

Основни подаци о добављачу: AD ''Eko Serbia'' са седиштем у Новом Београду, Тошин 

Бунар 274 А, кога заступа  извршни директор Горан Дејановић (у даљем  тексту: Продавац), 

Mатични број: 17413333 ПИБ: 100118236 Шифра делатности: 4730 , текући рачун бр. 250-

2325031-83 код ЕФГ банке 

Период важења уговора: 12 месеци од дана закључења уговора 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

Продавац може изменити цене само из објективних разлога као што је раст или пад цене 

сирове нафте на светском тржишту. О свакој евентуалној промени цене, Продавац је дужан 

да писмено обавести Купца и достави Купцу измењени ценовник. Измењене цене не смеју 

бити више од упоредивих тржишних цена. У супротном, Купац може раскинути уговор са 

отказним роком од седам дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду.  

http://www.vikns.rs/
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Продавац се обавезује да ће Купцу одобравати све попусте на цене и количине које 

одобрава и другим корпоративним клијентима, а који ће се обрачунати до краја текућег 

месеца за претходни.  

Остале  информације: нема    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Директор 

                                                                    ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                     __________________________ 

                                                                                              мр. Драган Божић 

Доставити: 

 

1.Портал за јавне набавке 

2. Служби јавних набавки 

3. Архиви 

4.Интернет страница наручиоца 

 

 

 


