
ЈП „Ковински комуналац“ 

Соње Маринковић 6. 

К О В И Н 

ЈНВВ: I-4/1-16 

Број : 02-531/19-16 

Дана: 25.04.2016.године 

 

 

 

 На основу члана 55. став 1. тачка 8. члана 57. и члана 116. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) Јавно предузеће „Ковински комуналац“ Ковин објављује 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

 

Назив наручиоца: ЈП „Ковински комуналац“ Ковин 

Адреса наручиоца: Соње Маринковић бр.6, Ковин 

Интернет страница наручиоца: http://jpkk.rs 

Врста наручиоца: Јавно предузеће – локална самоуправа 

 

Врста предмета: добро – водоводни и канализациони материјал 

Назив и ознака из општег речника набавке - 44160000 – цевоводи, цевни системи, цеви, и 

срдони артикали. 

Набавка је подељена на партије: 

прва партија – фитинзи и делови за водовод и канализацију 

друга партија – цеви  

трећа партија – спојнице, огрлице 

четврта партија – бетонске цеви и елементи 

пета партија – водоводна арматура 

шеста партија – ПЕ фазонски комади 

седма партија – шахт поклопци 

осма партија – водомери 

девета партија – санитарни уређаји и галантерија 

десета партија – подземни и надземни хидранти 

 

Уговорена вредност јавне набавке без ПДВ-а: 

а прву партију 700.000,00 динара,  

за другу партију 2.100.000,00 динара,  

за трећу партију  1.340.000,00 динара,  

за пету партију 750.000,00 динара,  

за шесту партију 180.000,00 динара,  

за седму партију  200.000,00 динара,  

за осму партију  270.000,00 динара,  

за девету партију 90.000,00 динара и  

за десету партију 150.000,00 динара. 

 

Критеријум за доделу уговора – најнижа понуђена цена. 

 

Број примљених понуда: 10 (десет) 

 

 

 

http://jpkk.rs/


Понуђене цене, највише и најниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуђене цене код прихватљивих понуда, највише и најниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђачи којима је 

додељен уговор наступају самостално. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.04.2016. године. 

Основни подаци о добављачу: 

ДОО "Унипрогрес" Рума, Владимира Назора бб, матични број 08240841, ПИБ 101342134 за I, II, 

V, VI и X партију 

DOO „Aliaxis Utilities & Industry“ Ниш, Чамурлијски пут бб, матични број 06562914, ПИБ 

100619998 за III партију 

ДОО "Хидрокомерц" Лучани, Др.Драгише Мишовића бб, матични број 07675135, ПИБ 

101266668 за VII партију 

АД „Инса“ Земун, Тршћанска бр.21, матични број 07006357, ПИБ 100001693 за VIII партију 

ДОО „Мима комерц“ Земун, Аутопут за Нови Сад, матични број 06417922, ПИБ 100421854 за IX 

партију 

 

Датум закључења уговора: 20.04.2016. за I, II, V, VI и X партију, 18.04.2016. за III партију, 

18.04.2016. за VII партију, 19.04.2016. за VIII партију, 22.04.2016. за IX партију. 

Период важења уговора: у току 2016.године, односно до окончања уговорене вредности. 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

Члан 11. Уговора у купопродаји број 02-531/10-16 за прву партију, 02-531/11-16 за другу партију, 

02-531/12-16 за пету партију, 02-531/13-16 за шест партију, 02-531/14-16 за десету партију, 02-

531/15-16 за III партију, 02-531/16-16 за VII партију, 02-531/17-16 за VIII партију, 02-531/18-16 за 

IX partiju  

 

Остале информације: за IV партију на адерсу наручиоца у року предвиђеном за пристизање 

понуда није стигла ниједна понуда.  

 

Понуђена цена за партије: Највиша: Најнижа: 

I 734.054,00 548.843,00 

II 1.952.559,00 1.140.431,00 

III 1.243.630,00 1.243.630,00 

V 1.316.958,15 645.400,00 

VI 202.897,00 167.025,00 

VII 269.350,00 176.347,00 

VIII 272.710,00 246.480,00 

IX 77.980,00 77.980,00 

X 147.620,00 147.620,00 

Понуђена цена за партије: Највиша: Најнижа: 

I 675.963,00 548.843,00 

II 1.952.559,00 1.760.098,00 

III 1.243.630,00 1.243.630,00 

V 645.400,00 645.400,00 

VI 167.025,00 167.025,00 

VII 197.200,00 176.347,00 

VIII 246.480,00 255.665,00  

добро домаћег порекла 

IX 77.980,00 77.980,00 

X 147.620,00 147.620,00 


