
 
Деловодни број: 014.2-9804/8-1 

 
Датум:  27.12.2018. године 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

 
о закљученом уговору у поступку јавне набавке број ЈНОП 31/2018 

 
1. Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад;  

Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2; 

Интернет страница наручиоца: www.zelenilo.com; 
 

2. Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа; 

 

3. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: /; 

 

4. 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: Унапређење 

Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза; 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 Грађевински радови, 45233260 Радови на 

изградњи пешачких стаза, 45236114 Радови на површинском слоју за трим стазе, 45316100 

Инсталација спољне расвете, 09332000 Инсталације за соларну енергију, 43325000 Опрема за 

паркове и дечја игралишта. 

 
5. Уговорена вредност јавне набавке: 70.345.491,85 динара без ПДВ-а, односно 70.345.491,85 динара 

са ПДВ-ом; 
 

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена; 
 

7. Број примљених понуда:  1 (једна); 
 

8. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 70.345.491,85 динара без ПДВ-а, а 

најнижа понуђена цена је 70.345.491,85 динара без ПДВ-а; 
 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена цена код 

прихватљивих понуда је 70.345.491,85 динара без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда  је 70.345.491,85 динара без ПДВ-а; 
 

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: проценат укупне вредности јавне 

набавке који се поверава подизвођачу је 1%. Део предмета јавне набавке који се поверава 

подизвођачу су геодетске услуге; 
 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.12.2018. године; 
 

12. Датум закључења уговора: 26.12.2018. године; 
 

13. Основни подаци о добављачу: група понуђача у којој је носилац посла  „Енерготехника – јужна 

Бачка“ доо Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда број 1 Нови Сад, чланови групе 

понуђача „TRON TEX“ доо, Нови Сад, Футошки пут 40б, Нови Сад, СЗР „Панић-градња“ Јово 

Панић предузетник Ветерник, Јована Камбера бр. 48, Ветерник са подизвођачем „AB&CO 

GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића бр. 30, Нови Сад; 

 
14. Период важења уговора: до реализације уговорене вредности; 

 
15. Околности које представљају основ за измену уговора: у складу са чланом 5. основног уговора. 

http://www.zelenilo.com/

