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ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  ПИБ 100237118 АИК БАНКА 105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Дана: 12.01.2017. 

Дел.бр.: 5.2.- 625 

 
 

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: Отворени поступак. 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка добара - 
Набавка грађевинског материјала – Б контигент., број јнмв 33/16-С; назив и ознака из 

речника набавке: Грађевински материјал – 44110000 
 
Уговорена вредност: 15.000.000,00 динара без пдв-а 

 

Критеријум за доделу Уговора: „најнижа понуђена цена“ Како се ради о добрима  чију 

количину није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, Наручилац је унапред 

одредио вредност уговора у максималном износу од 15.000.000,00 динара без пдв-а, док 

понуђена цена дата на бази оквирних количина из понуде – обрасца структуре цене  

представља само основ за примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и служи само за 

вредновање понуда по том основу 

 

Број примљених понуда: 2 понуде 

 

Понуђена цена: 

 

- Највиша : 17.185.696,80 динара без пдв-а,укупна цена дата на бази 

оквирних количина 

 

                        -     Најнижа : 10.743.300,00 динара без пдв-а укупна цена дата на бази   

                              оквирних количина 

 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

- Највиша : 10.743.300,00 динара без пдв-а, укупна цена дата на бази 

оквирних количина 

 

-     Најнижа : 10.743.300,00  динара без пдв-а, укупна цена дата на бази  

      оквирних количина 

 

http://www.vikns.rs/
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Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 28.12.2016. године 

 

Датум закључења Уговора: 11.01.2017. године 

 

Основни подаци о Продавцу: „ГРАДАЦ ПРОМЕТ“ Д.O.O. ул. Темеринска бр. 13, 

21000 Нови Сад, Текући рачун: 340-25164-98 код Erste банке, Матични број: 08393915, 

ПИБ: 100723510 које заступа директор Миомир Обрадовић. 

 

Период важења Уговора: Уговор се закључује на одређено време и то најдуже на период 

од 12 месеци. 

 

Остале информације: Нема                                                                             


