
 

 

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: 27.11.2013. 
дел.бр.: 5.2.- 33502 

 

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 предмета: Отворени поступак 

 

опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  набавка добара –

водомери.– и ознака из  речника набавке-38421100 
 
 
Уговорена вредност: 34.612.860,00 динара без пдв-а. 

 

Критеријум за доделу уговора:  „економски најповољнија понуда“. Елементи критеријума 

су: 1. Понуђена цена без пдв-а (максимално 40 пондера), 2. Техничко технолошке 

карактеристике (максимално 60 пондера)  

 

Број примљених понуда:     3 понуде. 

 

 

Понуђена цена: 

                                - Највиша : 34.612.860,00  динара без пдв-а. 

 

                                -   Најнижа : 25.003.300,00 динара без пдв-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

  

                               - Највиша: 34.612.860,00 динара без пдв-а. 

 

- Најнижа : 29.994.100,00 динара без пдв-а. 

  

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.11.2013. године. 

 

http://www.vikns.rs/


 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  21000 Нови Сад Масарикова 17 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Датум закључења уговора: 25.11.2013. године. 

 

Основни подаци о добављачу: .-,,Impact team” d.o.o. са седиштем у Каћу, ул. Партизанска 

161., текући рачун бр. 250-2010049505031-96 код EFG банке, матични бр. 20073667 

ПИБ:104033232. 

 

Период важења уговора: од 25.11.2013. до 25.11.2014. године.  

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

Уговорене јединичне цене из понуде су фиксне, осим у случају наступања  објективних 

разлога који се  огледају у промени курса еура/дин у односу на средњи девизни курс НБС 

који је важио на дан отварања понуда за +/– 5%, а према званичним подацима Народне 

банке Србије.Образложени предлог за промену уговорене јединичне цене а у случају 

повећања курса за више од 5 % продавац доставља купцу у писаном облику. Промена цене 

се врши за онолико % за колико се курс еур/дин прешао 5%.  

Обавештење о промени уговорене јединичне цене у случају смањења курса за више  

од 5 % купац доставља продавцу у писаном облику. За смањење уговорене цене није 

потребна сагласност продавца. 

 

Остале  информације:  Испорука водомера ће бити сукцесивна за сво време трајања уговора 

о јавној набавци 

 

                                                                                                    

 

 

Доставити: 

-Служби јавних набавки 

-Архиви 

 


