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Дана: 09.01.2017. 

Дел.бр.: 5.2.-342 

 

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 набавка мале вредности 

 

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

добара – Набавка робе за интерне кухиње-број јнмв 89/16 назив и ознака из ОРН: 

15511000 – Млеко 

15830000 - Шећер и сродни производи 

15860000 - Кафа, чај и сродни производи 

            15980000 - Безалкохолна пића 

33764000 - Салвете од хартије 

            39312200 - Опрема за мензе (кантине) 

 

Уговорена вредност: 1.000.000,00 динара без пдв-а.  

Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“.  

 

Број примљених понуда:  2 понуде. 

 

Највиша и најнижа понуђена ценана бази оквирних количина:  

Највиша цена :949.979,00 динара 

Најнижа цена: 955.602,68 динара. 
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Понуђена цена на бази оквирних количина код прихватљивих понуда: 

 

Највиша цена :955.602,68 динара  

Најнижа цена: 955.602,68 динара. 

 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.12.2016. године. 

 

Датум закључења уговора: 06.01.2017. године. 

 

Основни подаци о добављачу: “ Јанус 021 „ доо , Нови Сад, улица Шафарикова 23, рачун 

број 325-9500700010722-39 код „ ОТП банке „ Нови Сад, ПИБ: 104689998 и матични 

број:20216573 а које заступа директор Сандра Иванчевић. 

 

Период важења уговора: Овај уговор се закључује на период од 12 месеци а максимално до 

износа процењене вредности јавне набавке која износи 1.000.000,00  а ступа на снагу када га 

потпишу обе уговорне стране. 

Испорука добара који су предмет овог уговора вршиће се сукцесивно. 

Продавац ће испоруку извршити у року од 2 календарска дана од дана пријема појединачног 

писаног захтева-налога/поруџбенице од старне Купца. 

 

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

на годишњем нивоу, Наручилац наводи оквирне количине ради вредновања понуде а уговор 

се закључује на износ процењене вредности набавке,на износ од 1.000.000,00. 

 


