
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности 
добара – намирнице - роба широке потрошње и закљученог уговора о јавној набавци, 
Предшколска установа „ВЧИЕЛКА“, Бачки Петровац, Јармочна ББ 

                          
                                                     о б ј а в љ у ј е  

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА -  
НАМИРНИЦЕ - РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ 

ЈНМВ 1/2019 
 
Назив наручиоца:    Предшколска установа „ВЧИЕЛКА“  
  

Адреса наручиоца: Бачки Петровац, Јармочна ББ 
  

Интернет страница наручица: www.vcielka.rs  
  

Врста наручиоца: Установа - Делатност дневне бриге о деци 
  

Врста предмета: Добра 
  

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет набавке су добра и то намирнице - роба широке потрошње, назив и ознака из 
Општег речника набавки: 15800000 разни прехрамбени производи. 
  

Уговорена вредност: 1.299.736,00 динара без ПДВ 
 

Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  
  

Број примљених понуда: Укупно је примљена 1 понуда  
 

Понуђена цена: 
- Најнижа 1.299.736,00 динара без ПДВ 

  

- Највиша 1.299.736,00 динара без ПДВ 
 

Понуђена цена код 
прихватљивих понуда: 

- Најнижа 1.299.736,00 динара без ПДВ 
  

- Највиша 1.299.736,00 динара без ПДВ 
 

Део или вредност уговора који ће се 
извршити преко подизвођача: 

Изабрани понуђач је самостално поднео 
понуду. 

 

Датум доношења одлуке о додели 
уговора: 

26.03.2019. год 

 

http://www.vcielka.rs/
http://www.vcielka.rs/


Датум закључења уговора: 02.04.2019. год 
 

Основни подаци о добављачу: 

Скраћено пословно име: „KOMERCSERVIS-PRODUKT CO“ д.о.о. 
Каћ 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 
Адреса седишта: 

Општина:  
Нови Сад 

Место:  
Каћ 

Улица: 
Делфе Иванић 

Број: 
37 

Спрат/стан:  
/ 

Адреса за пријем електронске поште: office@komercservis.rs  
Матични број: 08744262 
ПИБ: 100454853 

 

 

Период важења уговора:  Уговор се закључује на одређено време, до 
обостраног извршења обавеза у складу са 
захтевима и потребама Наручиоца, а 
максимум за период од годину дана, 
рачунајући од дана закључења уговора. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

/ 
 

Остале информације: 

/ 
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