
                                 

  
 
 

Број: 8851 
Датум: 05.06.2018. године 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 
14/15 и 68/15) ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад објављује: 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
у отвореном поступку јавне набавке  

„Одећа, обућа и заштитна опрема“, редни број набавке ЈН 21/18 
 

Назив наручиоца: ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 
Адреса наручиоца: Сентандрејски пут 3, Нови Сад 
Интернет страница наручиоца: www.cistocans.co.rs 
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће 
Врста предмета: добра 
Опис предмета набавке: Одећа, обућа и заштитна опрема 
Назив и ознака из општег речника: 18100000 – радна одећа, специјална радна 
одећа и прибор; 18830000 – Заштитна обућа. 
Укупна уговорена вредност: 15.000.000,00 динара без ПДВ-а (што представља 
процењену вредност предметне набавке) 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена (наведена у Обрасцу 
структуре цена као укупна цена за оквирне количине одеће, обуће и заштитне 
опреме без ПДВ-а) 
Број примљених понуда: 1 (једна) 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
Наручилац је примио једну понуду са укупном ценом за оквирне количине одеће, 
обуће и заштитне опреме од 22.978.712,00 динара без ПДВ-а. 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Наручилац је примио једну понуду са укупном ценом за оквирне количине одеће, 
обуће и заштитне опреме од 22.978.712,00 динара без ПДВ-а. 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуду је 
поднела група понуђача.  Учесници у заједничкој понуди доставили су споразум 
којим су уредили међусобне односе и којим се према наручиоцу обавезују на 
извршење предметне јавне набавке. 
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 30.05.2018. године. 
Датум закључења уговора: 04.06.2018. године. 
Основни подаци о Испоручиоцу: 
Носилац посла: „KS-SAFETY SHOES“ доо Нови Сад, Марије Бурсаћ бр. 38, ПИБ: 
107035738, матични број: 20728671; учесник у заједничкој понуди: „Стил“ д.о.о. 
Зрењанин, Панчевачка бр. 122, ПИБ: 101162421, матични број: 08070768. 
Период важења уговора:  12 месеци. 
Околности које представљају основ за измену уговора: чл. 115 ЗЈН и раскид 
уговора предвиђен у члану 8. Уговора. 
       
 
 
                                                                                       Комисија за јавне набавке 


