
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
Назив наручиоца: ,,Регионална депонија,, ДОО Суботица 

Адреса наручиоца: Биковачки пут бр. 280, Суботица 

Интернет страница наручиоца: www.deponija.rs  
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности; 

Број јавне набавке: ЈНМВ 05/20;  
Врста предмета: услуга;  
Назив (скраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива):  
Анализе и мониторинга животне средине – 2 партије;  
Ознака предмета набавке (назив и ознака из општег речника набавке):  

Услуге техничког испитивања, анализе и консалтинга 71600000 и лабораторијске услуге 

71900000; 

 

ПАРТИЈА 1: АНАЛИЗА ПОДЗЕМНЕ И ПРОЦЕДНЕ ВОДЕ 

Процењена вредност: : 1.100.000,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 295.050,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена;  
Број примљених понуда: 4; 

Највиша понуђена цена: 769.700,00  динара без Пдв-а; 

Најнижа понуђена цена: 295.050,00 динара без Пдв-а;  
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 769.700,00 динара без Пдв-а; 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 295.050,00 динара без Пдв-а; 

 

ПАРТИЈА 2: АНАЛИЗА И МОНИТОРИНГ ВАЗДУХА 

Процењена вредност: 150.000,00 динара без ПДВ-а; 

Уговорена вредност: 96.000,00 динара без Пдв-а; 

Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена;  
Број примљених понуда: 3; 

Највиша понуђена цена: 141.000,00  динара без Пдв-а; 

Најнижа понуђена цена: 96.000,00 динара без Пдв-а;  
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 141.000,00  динара без Пдв-а; 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 96.000,00 динара без Пдв-а; 

 

УКУПНО ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а. 

УКУПНО ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: 1.500.000,00 динара са ПДВ. 

 

Датум доношења одлуке додели уговора: 10.06.2020. године: 

Датум закључења уговора: 23.06.2020. године; 

Основни  подаци  о  добављачу:  

Партија 1: „Институт за заштиту на раду” АД Нови Сад, са седиштем у Новом Саду улица               
Марка Миљанова број 9, 9А, матични број: 08112517, ПИБ: 101708085 

Партија 2: „Институт ватрогас” ДОО  Заштита од пожара, безбедност и здравље на раду и 
заштита животне средине Нови Сад, са седиштем у Новом Саду улица Булевар Војводе Ст епе  

број 66, матични број: 08345210, ПИБ: 100723018; 

Период важења уговора: 23.06.2021.;  
Околности које представљају основ за измену уговора:  
Уколико се уговор не реализује у целости у року од 90 календарска дана, од дана закључења 
уговора, рок за реализацију уговора се може продужити под истим условима, потписивањем 
анекса уговора, најдуже до реализације уговорене вредности из члана 2. овог уговора, у складу 
са чланом 115. ЗЈН. 

http://www.deponija.rs/

