
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

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

 

Дана: 10.07.2017. 

Дел. бр.:5.2.- 18217 

 
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 услуга - 
Консултантске услуге из области јавних набавки, број јнмв 42/17; назив и ознака из речника 

набавке: 79418000 - Услуге саветовања у области јавних набавки. 
 
Уговорена вредност: 1.320.000,00 динара без ПДВ-а 

  

Критеријум за доделу Уговора: „најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда 

имају исту најнижу понуђену цену, набавка ће бити додељена понуђачу који је понудио 

краћи рок извршења услуге, а који не може бити краћи од три дана, нити дужи од пет дана 

од дана од дана пријема захтева Наручиоца у писаној или електронској форми и пратеће 

документације и податка неопходних за извршење захтеване појединачне услуге.    
 

Број примљених понуда: 1 понуда. 

 

Понуђена цена: 

 

- Највиша: 1.320.000,00 динара без ПДВ-а. 

- Најнижа: 1.320.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

- Највиша: 1.320.000,00 динара без ПДВ-а. 

- Најнижа: 1.320.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 03.07.2017. године 

 

Датум закључења Уговора: 04.07.2017. године 

 

Основни подаци о Даваоцу услуге: Привредно друштво за консалтинг,трговину и услуге 

„Tender Consulting Group“ д.о.о., ул. Васе Чарапића бр. 3/II/22, 11000 Београд,текући 

рачун 285-2041000000015-12 код Sberbanksrbija а.д.Београд, са матичним бројем: 17570480, 

ПИБ: 103512814 чији је законски заступник Александар Лукић.Понуђач у предметном 

поступку јавне набавке наступа самостално. 

 

Период важења Уговора: Овај уговор се закључује на одређено време , а најдуже на 

период  од 12 месеци, а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум 

закључења уговора, уговора се датум наведен у деловодном печату Примаоца услуге. 

 

Остале информације: Нема.                                                                                                 

http://www.vikns.rs/

