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Дана: 29.12.2014. 

Дел.бр.: 5.2.- 39547 

 

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 поступка : поступак јавне набавке мале вредности. 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  услуге сервиса и 

поправки алатних машина у машинској радионици ; назив из ОРН – машине алатке и ознака 

42600000. 
 
Уговорена вредност: 1.500.000,00  динара без пдв-а ,а који износ представља 

процењену/уговорену вредност предметних  услуга на годишњем нивоу, усклађен са 

потребама Примаоца услуге за уговорени период.  

 

Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“.  

 

Број примљених понуда:    2  понудe . 

 

 

Понуђена цена: 

                                - Највиша :  1.496.200,00  динара без пдв-а. (укупна понуђена цена као 

збир јединичних цена). 

 

                                -   Најнижа :  650.800,00   динара без пдв-а. (укупна понуђена цена као 

збир јединичних цена). 

 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

  

                               - Највиша:  650.800,00  динара без пдв-а. (укупна понуђена цена као збир 

јединичних цена). 

 

 

http://www.vikns.rs/
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                                 -    Најнижа : 650.800,00 динара без пдв-а. (укупна понуђена цена као 

збир јединичних цена). 

 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.12.2014.  године. 

 

Датум закључења уговора: 26.12.2014. године. 

 

Основни подаци о добављачу: Група понуђача коју чине ,,Deneb consulting ” d.o.o.  са 

седиштем у Новом Саду, ул. Булевар ослобођења 30а , текући рачун бр. 160-920389-14  код 

Banca Intesa A.D.- Beograd, матични бр.08535612 ПИБ:101637869  коje  заступа директор 

Владимир Ракин као носилац посла у заједничкој понуди са ,,Mikromotor“d.o.o.ул. Нова 

Мокролушка 25.са седиштем у Београду, матични број : 07804300 ПИБ:101741340.  

  

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

12 месеци.  

 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 

Остале  информације: Како се ради о услугама чији обим није могуће прецизно утврдити на 

годишњем нивоу, Наручилац је унапред одредио вредност уговора, док укупан збир 

јединичних цена  из понуде представља основ за примену критеријума „најнижа понуђена 

цена“ и служи за вредновање понуда по том основу. 

 

                                                                                                    

 

 

Доставити: 

-Служби јавних набавки 

-Архиви 

 


