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Дана: 05.09.2014. 

Дел.бр.: 5.2.- 25566 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

 

Назив наручиоца: Ј.К.П. ,,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 поступка :  поступак јавна набавка мале вредности 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  набавка услуга  – 

Услуге кошења и одржавања зелених површина,број јнмв 28/14, Ознака из општег речника 

набавке-77310000- Услуге садње и одржавања зелених површина. 
 
Уговорена вредност: 2.950.000,00  динара без пдв-а. 

 

Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“.  

 

Број примљених понуда:    2  понудe . 

 

 

Понуђена цена на бази оквирних количина: 

 

                                - Највиша : 2.945.500,00  динара без пдв-а. 

 

                                -   Најнижа : 752.340,00 динара без пдв-а. 

 

Понуђена цена на бази оквирних количина код прихватљивих понуда: 

  

                               - Највиша: 2.945.500,00  динара без пдв-а. 

 

- Најнижа : 2.945.500,00  динара без пдв-а.  

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.08.2014. године. 

 

Датум закључења уговора: 05.09.2014. године. 

 

http://www.vikns.rs/
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Основни подаци о добављачу: „Циклонизација“ д.о.о. са седиштем у Новом Саду, ул. 

Приморска бр.76, текући рачун бр.165-6391-78 код Hypo-Alpe-Adria-Bank а.д.Београд , 

матични бр. 08175730, ПИБ:101708173 кога заступа директор Лука Малеш, који наступа са 

подизвођачем Студентска задруга „Машинац“ из Новог Сада,ул. Булевар ослобођења 

127/I,матични број 08098069,ПИБ 100236467. 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време и то на период од 12 

месеци.Уколико Наручилац пре истека рока на који је овај Уговор закључен,реализује све 

своје потребе за услугама из усвојене понуде Понуђача,односно потроши своја расположива 

финансијска новчана средства за набавку услуга,овај Уговор престаје да важи,о чему 

Прималац услуге писмено обавештава Даваоца услуге. 

 

 

Остале  информације:  Како се ради о пружању услугаа чији обим није могуће утврдити на 

годишњем нивоу,Наручилац је унапред одредио вредност уговора,док оквирне количине 

представљају основ за примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и служе само за 

вредновање понуда по том основу. 

 

 

                                                                                                    

 

 

 


