
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА   
Масарикова 17

  Нови Сад

Дана: 06.05.2015.
Дел.бр.: 5.2.- 12082

               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 : јавна набавка мале вредности

Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке:   Услуга машинске
обраде бр.јн. 09/15 назив из ОРН –  

Обрада метала – 45262670
Заваривање – 4526680
Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме - 50110000

Уговорена вредност: 2.950.000,00 динара без пдв-а. 

Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“. 

Број примљених понуда:    1  понуда
 .

Понуђена цена:
                                - Највиша :  28.980,00   динара без пдв-а. 

                                -   Најнижа :  28.980,00  динара без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
 
                               - Највиша:     28.980,00 динара без пдв-а.

                              -    Најнижа :     28.980,00 динара без пдв-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
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Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.04.2015.  године.

Датум закључења уговора: 04.05.2015. године.

Основни подаци о добављачу: SZR„NS-STEEL“  ул. Зорана Радмиловића  бр.18 21000 Нови
Сад. Текући рачун бр. 340-11406503-81 код Erste Bank са матичним бројем: 60494355, ПИБ:
104784623 кога заступа директор Саша Врањеш. 
Подизвођач:
“АУТО  СЕРВИС  РАДОСАВЉЕВИЋ”,ул.  Индустријска  зона  север  ББ,  22000  Сремска
Митровица,  Банка  Intesa,  текући  рачун:  160-204656-21,  матични  број:  55034737,  ПИБ:
100589147, кога заступа директор Слободан Радосавњевић.

 
    
Период  важења уговора:  Уговор се  закључује  на  одређено  време и  то  на  период  од 12
месеци.Уколико Прималац услуге пре истека рока на који је овај Уговор закључен,реализује
све своје потребе за услугама из усвојене понуде Даваоца услуге,односно потроши своја
расположива финансијска новчана средства за набавку услуга,овај  уговор ће се сматрати
аутоматски  раскинутим  са  даном извршења последње услуге,односно  са  даном плаћања
фактуре за исту.
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