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Дана: 11.04.2018. 

Дел. бр.:5.2.- 9202 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив Наручиоца: ЈКП ,,Водовод и канализација“ Нови Сад 

 

Адреса Наручиоца: Масарикова бр. 17 Нови Сад 

 

Интернет страница Наручиоца: www.vikns.rs 

 

Врста Наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

 

Врста предмета: Јавна набавка мале вредности 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка добара - 

Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе 

мреже, број јнмв 09/18; назив и ознака из речника набавке: 39350000 – Опрема за 

канализационе радове. 
 
Уговорена вредност: 4.000.000,00 динара без ПДВ-а 

  

Критеријум за доделу Уговора: „најнижа понуђена цена“. У случају да понуде два или 

више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда 

понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. Ако и рок испоруке  добара   буде 

исти, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања.  

 

Број примљених понуда: 2 понудe. 

 

Понуђена цена: 

 

                    -  Највиша: 3.988.733,00 динара без ПДВ-а.(Укупна понуђена цена без ПДВ-а.) 

 

                    -  Најнижа: 3.981.493,00 динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена без ПДВ-а.) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

                    -  Највиша: 3.988.733,00 динара без ПДВ-а.(Укупна понуђена цена без ПДВ-а.) 

 

                    -  Најнижа: 3.981.493,00 динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена без ПДВ-а.) 

 

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 26.03.2018. године 

 

Датум закључења Уговора: 10.04.2018. године 

 

Основни подаци о Даваоцу услуге: Понуђач „GRADAC - PROMET“ д.о.о., ул. 

Темеринска бр.13,21000 Нови Сад, текући рачун бр.330-15007618-76 код Credit Agricole 

банке а.д. ,са матичним бројем: 08393915, ПИБ: 100723510 кога заступа Директор Миомир 

Обрадовић. Понуда је поднета дана 21.03.2018. године у 10,15 часова и заведена је под 

деловодним бројем 5.2.-7246. Понуђач је поднео своју понуду самостално. 

http://www.vikns.rs/
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Период важења Уговора: Овај  уговор  се  закључује и ступа на снагу даном 

потписивањем истог од стране обе уговорне стране. Као датум закључења уговора ,уговара 

се датум наведен у деловодном печату Примаоца услуге. Уговор се закључује на одређено 

време и то на период од најдуже 12 месеци. 

 

Остале информације: Нема.                                                                                                 


