
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:

ЈКП "Водовод и канализација" ј.п. Стара Пазова

Бранка Радичевића бр. 2, 22300 Стара Пазова

www.vodovodpazova.rs

Јавна предузећа-локална самоуправа

Услуге

Јавна набавка мале вредности број 1.2.15/2020 "Набавка услуга - Геодетске услуге". 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: Архитектонске, техничке и геодетске услуге - 

71250000.

4.000.000,00 динара без ПДВ-а 

4.800.000,00 динара са ПДВ-ом 

(у складу са јединичним ценама из прихваћене понуде 

Извршиоца)

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:

Шест (6) понуда 

Једна (1) неблаговремена понуда

683.150,00 динара без ПДВ-а 

819.780,00 динара са ПДВ-ом

119.640,00 динара без ПДВ-а 

143.568,00 динара са ПДВ-ом

683.150,00 динара без ПДВ-а 

819.780,00 динара са ПДВ-ом

119.640,00 динара без ПДВ-а 

143.568,00 динара са ПДВ-ом

/

07.09.2020. године

18.09.2020. године

"TERRA NOVA" улица Светосавска бр. 11/III, Стара Пазова, мат.бр: 57008628, пиб: 104141441, 

бр.тек.рач: 340-34109-35 који се води код Ерсте банке које заступа Ненад Смиљковић. 

Учесник у заједничкој понуди "GEOFOKUS" д.о.о. из Старе Пазове, ул. Словенски трг бр. 2, мат.бр: 

20829745, пиб: 107577460, кога заступа директор Владимир Станковић (на основу Споразума о 

заједничком извршењу јавне набавке закљученом 25.08.2020. године у Старој Пазови)

Уговор се закључује до утрошка средстава предвиђених 

годишљим Планом јавних набавки за 2019. годину.

/

Деловодни број Обавештења о закљученом уговору 7815 од 28.09.2020. године.
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