ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Дана: 02.07.2019.
Дел. бр.: 5.2.- 20623
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 техничких гасова, број јнмв 49/19; назив и ознака из речника набавке:
Индустријски гасови – 24110000; Ацетилен – 24321115; Пропан бутан – 09122000.
Уговорена вредност: 600.000,00 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,
биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара, који не може
бити краћи од 1 календарског дана, нити дужи од 2 календарска дана. Ако и рок испоруке
буде исти, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
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 служe 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 600.000,00 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 добра
у мери стварних потреба Наручиоца бити набављена 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 реализацију добара која су предмет јавне набавке представља управо
износ процењене вредности предметне јавне набавке односно 600.000,00 динара без пдв-а.
Број примљених понуда: 1 понуда.
Понуђена цена:
- Највиша: 565.692,86 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 565.692,86 динара без ПДВ-а.

ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА

ПИБ 100237118

АИК БАНКА 105-32308-08

+381 (0) 21 488 3333

www.vikns.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-

Највиша: 565.692,86 динара без ПДВ-а.
Најнижа: 565.692,86 динара без ПДВ-а.

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 11.06.2019. године
Датум закључења Уговора: 01.07.2019. године
Основни подаци о Даваоцу услуге: Понуђач „„MESSER TEHNOGASS“ AD, ул.
Бањички пут 62, 11000 Београд, текући рачун: 170-150-49 код UniCredit банке, са
матичним бројем: 07011458, ПИБ: 100002942, а кога заступа Директор Ђорђе Савић.
Понуда је поднета дана 06.06.2019. године у 11,39 часова и заведена је под деловодним
бројем 5.2.-17661. Понуђач је поднео своју понуду самостално.
Период важења Уговора: Овај Уговор се закључује на одређено време, а најдуже на
период од 12 месеци, а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум
закључења уговора, уговора се датум наведен у деловодном печату Купца.
Остале информације: Нема.
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