
 

 

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: 26.06.2017. 

Дел. бр.:5.2.- 16955 

 
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 предмета: Јавна набавка мале вредности 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка услуга - 

Услуга мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске 

воде Дунава, број јнмв 36/17; назив и ознака из речника набавке: 71900000 – 

Лабораторијске услуге.  
 
Уговорена вредност: 3.291.480,00 динара без ПДВ-а. 

  

Критеријум за доделу Уговора:Одлука о додели уговора биће донета применом 

критеријума “најнижа понуђена цена”. 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену, која је и најнижа, 

биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок пружања  услуга Ако и рок 

пружања буде исти,биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

 

Број примљених понуда: 1 понудe. 

 

Понуђена цена: 

- Највиша: 3.291.480,00 динара без ПДВ-а. 

- Најнижа: 3.291.480,00 динара без ПДВ-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

- Највиша: 3.291.480,00 динара без ПДВ-а. 

- Најнижа: 3.291.480,00 динара без ПДВ-а. 

 

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 22.06.2017. године 

 

Датум закључења Уговора: 26.06.2017. године 

 

Основни подаци о Даваоцу услуге: Групa понуђача коју чине „INTEC“ д.о.о.,ул. Ђорђа 

Магарашевића бр.8, 21000 Нови Сад, текући рачун 220-16406-53 код ProCredit Bank a.д., 

са матичним бројем 08220468, ПИБ 101630963 чији је законски заступник Ненад 

Огњановић као носилац посла у заједничкој понуди са „АНАХЕМ“ д.о.о.,ул. Моцартова 

бр.10, 11000 Београд, са матичним бројем 17615980, ПИБ 103604091. 

 

Период важења Уговора: Овај уговор се закључује на одређено време , а најдуже на 

период  од 12 месеци, а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум 

закључења уговора, уговора се датум наведен у деловодном печату Примаоца услуге. 

 

Остале информације: Нема.                                                                                                 

http://www.vikns.rs/

