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Дана: 08.06.2018. 

Дел. бр.:5.2.- 15940 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

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 добара у 

отвореном поступку - Набавка теретних возила, број јнвв 16/18-С; назив и ознака из 

речника набавке: 34134200 - Кипери 
 
Уговорена вредност: 29.950.000,00 динара без ПДВ-а 

  

Критеријум за доделу Уговора: „најнижа понуђена цена“. У случају да понуде два 

или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, Наручилац ће 

изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок испоруке који не може бити 

краћи од 15 нити дужи од 60 календарских дана. 

 
Уколико понуде имају и једнак рок испоруке Наручилац ће уговор 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 једнак 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. Наручилац 

ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба. 

 

Број примљених понуда: 2 понуде. 

 

Понуђена цена: 

 

- Највиша: 31.050.000,00 динара без ПДВ-а.(Укупна понуђена цена без ПДВ 

- а) 

- Најнижа: 29.950.000,00 динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена без 

ПДВ - а) 
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Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

- Највиша: 29.950.000,00 динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена без 

ПДВ - а) 

 

- Најнижа: 29.950.000,00 динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена без 

ПДВ - а) 

 

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 23.05.2018. године 

 

Датум закључења Уговора: 06.06.2018. године. 

 

Основни подаци о Продавцу: Група понуђача коју чине „AUTO CENTAR ARCO“ 
д.о.о.,ул. Руменачки пут бр.52д, 21000 Нови Сад, текући рачун бр.: 250-2030000525770-45 

код EFG банке, са матичним бројем 20050136, ПИБ: 103958578, чији је законски заступник 

Љубица Арсенић, као носилац посла у заједничкој понуди са чланом групе „SLODES“ 

д.о.о., ул. Борска бр.92ф, 11090 Београд, матични број 07443706, ПИБ 100166313 и са 

чланом групе „AUTO M.G. COMMERCE“ д.о.о., ул. Стари пут Бг-Ниш бб, 18000 Ниш, 

матични број 06958303, ПИБ 101531376. 

 

Период важења Уговора: Овај  уговор  се  закључује и ступа на снагу даном 

потписивањем истог од стране обе уговорне стране. Као датум закључења уговора ,уговара 

се датум наведен у деловодном печату Купца. Рок испоруке добара износи 60 календарских 

дана од пријема писаног позива-поруџбенице од стране Купца. 

 

Остале информације: Нема. 


