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Дана: 19.12.2017. 

Дел.бр.: 5.2- 33644 

 
 

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: Јавна набавка мале вредности 

 

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

Набавка новогодишњих пакетића, број јнмв 81/17; назив и ознака из речника набавке:  

 

- 15842000 - Чоколада и слаткиши.  

-  37520000 - Играчке. 
 
Уговорена вредност: 3.498.660,00 динара без ПДВ-а 

 

Критеријум за доделу Уговора: “економски најповољнија понуда”. 

 

Елементи критерујума су: 

 

1. Понуђена цена                макс. 50 пондера 

2. Функционалне карактеристике             макс. 50 пондера 

 

1. Понуђена цена                 макс. 50 пондера 

 

Број пондера по овом елементу ће се израчунати по формули: 

 

                                                               најнижа понуђена цена 

ОЦЕНА ПОНУДЕ (У Пондерима)= -------------------------------------------- x 50 

     понуђена цена конкретног понуђача 

 

2. Функционалне карактеристике   макс. 50 пондера 

 

Оцена понуде по овом елементу критеријума врши се на основу достављених узорака 

пакетића за сваку од категорија деце. 

Чланови комисије ће прихватљиве понуде бодовати на следећи начин: 

 

Чланови комисије оцењују сваку понуду – узорак, с тим што најприхватљивију понуду 

комисија бодује са 50 пондера (поена), а за сваку следећу са по 10 пондера мање (40, 30, 

20... итд.). Комисија даје збирну оцену за комплетан садржај пакетића у функционалном 

смислу. 

 

Функционалне карактеристике понуде комисија оцењује на основу: 
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- психолошких елемената играчке (под психолошким карактеристикама играчака 

подразумева да оне при игри подстичу код деце: радозналост, социјализацију, смањење 

агресивности, развој маште и креативног мишљења као и развијање опажања односно 

способност концентрације. Стручну оцену психолошких карактеристика играчака вршиће 

комисија састављена од стручног лица – психолог) 

-естетских елемената ( дизајн, комплетна израда играчке прилагођена одређеном узрасту 

детета). 

 

Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан број пондера, на две 

децимале, а при томе су најбоље (са највећим укупним бројем пондера), као најповољнија ће 

бити изабрана понуда понуђача који има већи број пондера за елемент функционалне 

карактеристике. Међутим, уколико те понуде имају једнак и број пондера за елемент 

функционалне карактеристике, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који 

оствари већи број пондера у оквиру елемента понуђена цена.  

 

Број примљених понуда: 1 понуда 

 

Понуђена цена: 

 

- Највиша : 3.498.660,00 динара без ПДВ-а. 

- Најнижа : 3.498.660,00 динара без ПДВ-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

- Највиша : 3.498.660,00  динара без ПДВ-а 

- Најнижа : 3.498.660,00 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 14.12.2017. године 

 

Датум закључења Уговора: 18.12.2017. године 

 

Основни подаци о Продавцу: „Lampion“доо, Нови Сад, Владике Ћирића 29, текући рачун: 

355-1017105-45 код Војвођанске банке, матични број 08686661, ПИБ 100277027, чији је 

законски заступник Милован Поповић. Понуђач у предметном поступку наступа 

самостално. 

 

Период важења Уговора: Уговор се закључује на одређено време и то на период од 12 

месеци. 

 

Остале информације: Нема 
                                                                                                  


