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Дана: 10.07.2020. 

Дел. бр.:5.2.- 16111 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
                    ПАРТИЈА БР.4 

 

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 средстава за дезинфекцију воде, обликованој у четири партије: 

Партија 1 – Набавка хлора и натријумхипохлорита  

Партија 2 – Набавка натријум хлорида (индустријска нејодирана со) 

Партија 3 – Набавка водоник пероксида H2O2 (35% раствор) 

Партија 4 – Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина) 

 

Назив и ознака из речника набавке: Пијаћа вода – 41110000. 
 
Уговорена вредност за партију бр.4: 300.000,00 динара без ПДВ-а 

  

Критеријум за доделу Уговора: „најнижа понуђена цена“ за све четири партије.  

 

Оквирне количине су дате само ради вредновања понуда. Уговор ће се закључити на 

износ процењене вредности предметне  јавне набавке односно на 9.900.000,00 динара  

без пдв-а, за Партију 1 (3.000.000,00 динара без пдв-а), за Партију 2 (3.000.000,00 динара 

без пдв-а), за Партију 3 (3.600.000,00 динара без пдв-а) и за Партију 4 (300.000,00 

динара без пдв-а). 

 

Стварна купљена (испоручена) количина предметних добара путем уговора о јавној 

набавци може бити већа или мања од предвиђених оквирних  количина, у зависности 

од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату 

вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео 

период важења уговора - 9.900.000,00 динара  без пдв-а, за Партију 1 (3.000.000,00 

динара без пдв-а), за Партију 2 (3.000.000,00 динара без пдв-а), за Партију 3 

(3.600.000,00 динара без пдв-а) и за Партију 4 (300.000,00 динара без пдв-а). 
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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. 

 

Број примљених понуда за партију бр.4: 1 понуда. 

 

Понуђена цена: 

 

                    -  Највиша: 59.000,00 динара без ПДВ-а.(Укупна понуђена цена дата на бази    

                       оквирних количинабез ПДВ-а.) 

 

                    -  Најнижа:  59.000,00 динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена дата на бази    

                       оквирних количинабез ПДВ-а.) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

                    -  Највиша: 59.000,00 динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена дата на бази    

                       оквирних количинабез ПДВ-а.) 

 

                    -  Најнижа: 59.000,00 динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена дата на бази    

                       оквирних количинабез ПДВ-а.) 

 

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 12.06.2020. године 

 

Датум закључења Уговора: 09.07.2020. године 

 

Основни подаци о Продавцу: „TEHNOHEMIJA“ a.d., ул. Вилине Воде бр. 47, 11158 

Београд, текући рачун бр.150-38526-87 код Директне банке, са матичним бројем: 07032919, 

ПИБ: 100002959, чији је законски заступник Јован Максимовић. 

 

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. Уговор се закључује на одређено време и то 

на период од најдуже 12 месеци. 

 

Остале информације: Партија бр.4                                                                                                 


