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Дана: 24.08.2017. 

дел.бр.: 5.2.- 22445 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ( ЗА ПАРТИЈУ II ) 

 

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: Јавна набавка велике вредности – отворени поступак 

 

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

Резервни делови за путничка возила, теретна возила и радне машине, бр.ј.н.в.в. 20/17-

С; назив из општег речника набавке – Делови и прибор за возила и њихове моторе   - 

34300000, обликованој у три партије и то: 

1. Резервни делови за путничка возила - партија I 

2. Резервни делови за теретна возила - партија II 

3. Резервни делови за радне машине – партија III 

 

Уговорена вредност: 10.000.000,00 динара без пдв-а. (Износ представља 

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

са   потребама  Купца за уговорени  период) 

 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

 

Број примљених понуда: 1 понуда. 

 

Понуђена цена на бази оквирних количина: 

 

- Највиша: 5.807.220,00 динара без пдв-а.  

 

                        -     Најнижа: 5.807.220,00 динара без пдв-а.  

 

Понуђена цена на бази оквирних количина код прихватљивих понуда: 

  

- Највиша: 5.807.220,00 динара без пдв-а.  

 

                        -     Најнижа: 5.807.220,00 динара без пдв-а.  

http://www.vikns.rs/
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Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.08.2017. године. 

 

Датум закључења уговора: 24.08.2017. године. 

 

Основни подаци о добављачу: „RAPIDEX TRADE“ д.о.о., ул. Новосадски пут 160, 

21000 Нови Сад, текући рачун бр.: 325-9500700005247-71 код OTP банке, са матичним 

бројем: 08710163, ПИБ: 101693428 чији је законски заступник Мирко Цвијић. 

 

Период важења уговора: Овај уговор се закључује на одређено време и то на период од 

најдуже 12 месеци од дана закључења уговора.  

 

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. 

 

Уколико Купац  потроши напред наведена финансијска средства уговрена за реализацију  

предметне набавке или  реализује све своје потребе за предметним добрима и пре истека 

рока на који је овај уговор закључен, овај уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим са 

даном последње испоруке односно са даном   плаћања рачуна за  исту, о чему ће Купац 

благовремено обавестити Продавца. 

 

Остале информације: Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на 

годишњем нивоу, Наручилац је унапред одредио вредност уговора која одговара 

процењеној вредности ове јавне набавке по партијама и то: партија 1 – 2.500.000,00 динара 

без ПДВ, партија 2 – 10.000.000,00 динара без ПДВ и партија 3 – 2.500.000,00 динара без 

ПДВ.  

 

Стварна количина испоручених добара путем уговора зависи од потреба Наручиоца, уз 

ограничење да укупна плаћања без ПДВ не могу прећи укупан износ процењене  

вредности  јавне  набавке по партијама у току периода важење уговора.  

                                                                                                    


