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Дана: 12.09.2019. 

Дел.бр.: 5.2-28334 

 

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 поступка:  Јавна набавка велике вредности – отворени поступак 

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

Набавка грађевинског материјала, отворени поступак број 24/19-С; назив и ознака из 

општег речника набавке: грађевински материјал – 44110000 

 

Уговорена вредност: 15.000.000,00 динара без пдв-а. 

 

Критеријум за доделу уговора:„најнижа понуђена цена “. 

 

Број примљених понуда:  2 понуде. 

 

Најнижа понуђена цена, на бази оквирних количина: 

 

                                - Највиша: 12.975.135,00 динара без пдв-а. 

 

                                -   Најнижа: 10.953.412,00  динара без пдв-а. 

 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда, на бази оквирних количина:  

 

                               - Највиша: 10.953.412,00 динара без пдв-а. 

 

- Најнижа: 10.953.412,00 динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.08.2019. године. 

 

Датум закључења уговора: 11.09.2019. године. 

 

Основни подаци о добављачу:„ Група понуђача „AMEK GROUP“доо, Аугуста Цесарца 

18/106, 21000 Нови Сад, текући рачун бр.: 205-223876-88 код Комерцијалне банке, са 

матичним бројем 21116807, ПИБ:109041054, чији је законски заступник Милан Костић који 

наступа као носилац посла у заједничкој понуди са „Стандард 001“доо, Нови Сад са 

матичним бројем 20311746, ПИБ:105098071 и „Održavanje COOP“ из Новог Сада са 

матичним бројем 20336501, ПИБ:105212593. 

 

Период важења уговора: Овај уговор се закључује одређено време, а најдуже на период од 

12 месеци. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату 

Купца. 

 

http://www.vikns.rs/
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Остале информације: Оквирне количине су дате ради вредновања понуда. Уговор ће се 

закључити на износ процењене вредности јавне набавке односно на 15.000.000,00 динара 

без пдв-а. 

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 15.000.000,00 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 15.000.000,00 динара 

без пдв-а. 

 

У случају да је укупно понуђена цена која је дата на бази наведених оквирних количина 

већа од износа процењене вредности ове јавне набавке, понуда ће бити оцењена као 

неприхватљива. 

 


