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Број: 5.2.-30944 

Дана:12.12.2016. 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

 

 

 

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:  Радови 

 

Врста поступка: Квалификациони поступак 

 

За радове : опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке; извођење 

радова у области водопривреде и то грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и 

објеката водовода и канализације на подручју Града Новог Сада; назив Грађевински 

радови(претежно)-ознака 45000000. 

 

Време за које се признаје квалификација: Квалификација се признаје на период до 

30.04.2018.године 

Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом 

поступку: 

 

Датум ажурирања листе: преостали датуми ажурирања листе су 30.04.2017. године и 

30.10.2017. године. 

 

Рок за подношење пријава: преостали рокови за подношење пријава су 30.04.2017. године до 

12:00 часова и 30.10.2017. године до 12:00 часова. 

 

Ако дан истека рока за подношење пријава пада у нерадни дан или дан државног празника, 

рок за подношење пријава истиче првог следећег радног дана до 12:00 часова. 

 

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: 

Подносилац пријаве пријаву подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на 

месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се 

први пут отвара. 

Пријаву са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити, лично или поштом, на адресу:  

 

http://www.vikns.rs/
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ЈКП „Водовод и канализација“ 

21000 Нови Сад ул. Масарикова бр. 17. 

са назнаком:  

„Пријава за квалификациони поступак број 32/13-С – НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса подносиоца пријаве, телефон 

подносиоца пријаве као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

Благовремена пријава, је пријава која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у 

позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 30.04.2017. године до 12;00 

часова,  30.10.2017. године до 12:00 часова. 

Уколико последњи дан за подношење пријава пада у нерадни дан или дан државног празника, 

сматраће се благовременом пријава примљена код наручиоца првог наредог радног дана до 

12:00 часова. 

Ако је пријава поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а 

Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања пријава вратити неотворену 

подносиоцу пријаве, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Благовремено достављене пријаве биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, Масарикова 17, последњег дана истека рока за подношење пријава са почетком у 

12:15 часова.  

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно адресa интернет странице где 

је конкурсна документација објављена: 

www.vikns.rs   

www.portal.ujn.gov.rs  

 

Лице за контакт: Јелена Весовић,  адреса електронске поште  jelena.vesovic@vikns.rs.  

Остале информције: 

Листа кандидата којима је призната квалификација гласи: 

 

Постојећи кандидати: 

1. Група кандитата коју чине ,,NOVKOL“ а.д. Сурчински пут 1к, 11077 Београд као 

носилац пријаве у заједничкој пријави са ,,AR GRADNJA“ д.о.о. Водоводска 162а, 

11147 Београд, ,,GEO INŽENJERING BGP“ д.о.о. Заплањска 84е/6, 11000 Београд и 

,,ENERGY PRO“ д.о.о. Ружин гај 15, 21000 Нови Сад  

2. Кандидат ,,MILLENNIUM TEAM“ д.о.о. Војводе Степе 390, 11010 Београд 

3. Кандидат GP„GRADITELJ NS“ д.о.о. Руменачки пут 22, 21000 Нови Сад 

4. Група кандитата коју чине GP ,,FINNET-INŽENJERING“ д.о.о. Спољностарчевачка 

101, 26000 Панчево као носилац пријаве у заједничкој пријави са ,,PUT-INVEST“ д.о.о. 

Фрушкогорски пут бб, 21208 Сремска Каменица, ,,PUT-INVEST PZP“ д.о.о. 

Индустријска зона бб, 21470 Бачки Петровац и ,,DELTA INŽENJERING“ д.о.о. 

Милутина Миланковића 7г, 11070 Нови Београд 

5. Група кандидата коју чине ,,ИНСТЕЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Васе Стајића 22 б, 21000 

Нови Сад као носилац пријаве у заједничкој пријави са Водопривредно предузеће 

,,ЋУПРИЈА“ а.д., Цара Лазара 109, 35230 Ћуприја и ,,СЛОВАН-ПРОГРЕС“ д.о.о., 

Сладковичова 25, 21425 Селенча 

Новоукључени кандидати: 

6. Група кандидата коју чине „BULEVAR COMPANY“ д.о.о., Булевар Ослобођења 46а, 

21000 Нови Сад као носилац пријаве у заједничкој пријави са „ДИЈАГОНАЛА“ д.о.о., 

Радничка 28, 21000 Нови Сад, „ИНТЕКЛИМА“ д.о.о., Кнеза Милоша 161, 36210 

Врњачка бања, „ШИД ПРОЈЕКТ“ д.о.о., Кнеза Милоша 2, 22240 Шид, „МДС-

http://www.vikns.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о., Црвених јавора 40, 18000 Ниш и 

„ЕНЕРГОМОНТАЖА“ д.о.о., Светојованска 3, 21000 Нови Сад; 

7. Група коју чине Огранак страног привредног друштва „SADE SERBIA“, Македонска 

30, 11000 Београд, као носилац пријаве у заједничкој пријави са „КАРИН КОМЕРЦ 

МД“ д.о.о., Живорада Петровића, Ветерник, „ХИДРОЗАВОД ДТД“ а.д., Петра 

Драпшина 56, 21000 Нови Сад и „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ“ д.о.о., Железничка 22, 

24410 Кањижа – Хоргош. 

 

 


