ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Дана: 01.02.2018.
Дел.бр.: 5.2.-2522
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 поступка : друга фаза квалификационог поступка
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка услуга –
Услуга израде идејног решења,пројекта за добијање грађевинске дозволе и пројекта за
извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за
доградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду –просторије за пријем
узорака у функцији лабораторије – бр. 31-И-С/17; назив и ознака из ОРН: 71200000 –
Архитектонске и сродне услуге.
Уговорена вредност: 90.000,00 динара без пдв-а.
Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда: 1 понудa.
Понуђена цена:
-Највиша : 90.000,00 динара без пдв-а
-Најнижа : 90.000,00 динара без пдв-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-Највиша : 90.000,00 динара без пдв-а
-Најнижа : 90.000,00 динара без пдв-а.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.01.2018. године.
Датум закључења уговора: 01.02.2018. године.

ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА

ПИБ 100237118

АИК БАНКА 105-32308-08

+381 (0) 21 488 3333

www.vikns.rs

Основни подаци о добављачу: Групе понуђача коју чине ,,VOJVODINAPROJEKT” а.д.,
Булевар Краља Петра I 17, 21000 Нови Сад,текући рачун 340-1376-70 код Erste банке, са
матичним бројем 08023778, ПИБ 101637004 чији је законски заступник др.Матија Стипић,
као носилац посла у заједничкој понуди са чланом групе,,HIDING,, д.о.о., Војводе
Шупљикца 9, 21000 Нови Сад, матични број 08814376, ПИБ 103367311.
Период важења уговора: Давалац услуге се обавезује да ће уговорену услугу израде
идејног решења,пројекта за добијање грађевинске дозволе и пројекта за извођење, елабората
заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу објекта у комплексу
фабрике воде у Новом Саду –просторије за пријем узорака у функцији лабораторије
извршити у року од 30 дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Рок за увођење у посао износи најдуже 30 календарских дана од дана закључења уговора.
Остале информације: Нема
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