ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Дана: 15.05.2018.
Дел.бр.: 5.2.-12660
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: Јавна набавка велике вредности – отворени поступак
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка добара –
Набавка радне одеће и обуће и срадстава за личну заштиту – резервисана набавка, број
09/18-С, назив и ознака из ОРН: Обућа – 18800000, Радна одећа – 18110000, Додаци уз радну
одећу – 18140000, Одећа за спољне услове – 18200000.
Уговорена вредност: 19.500.000,00 динара без пдв-а.
Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда: 1 понуда.
Понуђена цена на бази оквирних количина:
- Највиша: 19.447.850,00 динара без пдв-а.
- Најнижа: 19.447.850,00 динара без пдв-а.
Понуђена цена на бази оквирних количина код прихватљивих понуда:
- Највиша: 19.447.850,00 динара без пдв-а.
-

Најнижа: 19.447.850,00 динара без пдв-а.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.05.2018. године.
Датум закључења уговора: 14.05.2018. године.

ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА

ПИБ 100237118

АИК БАНКА 105-32308-08

+381 (0) 21 488 3333

www.vikns.rs

Основни подаци о добављачу: „СТИЛ“ д.о.о., Панчевачка 122, 23000 Зрењанин, текући
рачун бр.: 205-196929-31 код КОМЕРЦИЈАЛНЕ банке, са матичним бројем: 08070768, ПИБ:
101162421 кога заступа в.д. Директора Александар Бурсић.
Период важења уговора: Овај уговор се закључује на одређено време и то на период од једне
календарске године.
Уговорне стране уговарају, да Купац није у уговорној обавези да своју потребу за наведеним
добрима реализује до 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 наведена финансијска средства уговорена 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 фактуре 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, Конкурсном документацијом је одређено да су количине из Техничке
спецификације оквирне и служе само за вредновање – оцену понуда, док ће се стварна
количина реализовати по јединичним ценама из Обрасца структуре цена у мери које
дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности. Наручилац
је у Моделу уговора унапред дефинисао да се уговор закључује на процењену вредност
предметне јавне набавке односно на износ од 19.500.000,00 динара без пдв-а.
Износ који је опредељен као цена понуде представља укупну вредност оквирних количина
по јединичним ценама,који износ је дефинисан једино у сврху оцене понуда применом
критеријума за доделу уговора ,,најнижа понуђена цена“. Јединичне цене по којима ће
предметне добра у мери стварних потреба Наручиоца бити испоручена јесу цене по којима
ће се вршити фактурисање испоручених добара али највише до укупне уговорене вредности
коју чини процењена вредност јавне набавке тј. у конкретном случају максималну вредност
која може бити исплаћена за испоручена добра која су предмет јавне набавке представља
управо износ процењене вредности предметне јавне набавке односно 19.500.000,00 динара
без пдв-а.
Доставити:
-Служби „Јавних набавки“
-Архиви
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