
 

 

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: 29.07.2016. 

Дел. бр.: 5.2-20099 

 

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 поступка:  поступак јавне набавка мале вредности 

 

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

Одржавање путничких возила, број јнмв 65/16; назив и ознака из ОРН: Услуге поправке 

и одржавања аутомобила - 50112000 
 
Уговорена вредност: 4.900.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“  
Број примљених понуда:  1 понуда 

 

Понуђена цена: 

 

- Највиша: 3.247.649,00 динара без ПДВ-а (укупан збир јединичних цена)  

- Најнижа: 3.247.649,00 динара без ПДВ-а (укупан збир јединичних цена)  

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

-  Највиша: 3.247.649,00 динара без ПДВ-а (укупан збир јединичних цена)  

-  Најнижа: 3.247.649,00 динара без ПДВ-а (укупан збир јединичних цена) 

-  
Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.07.2016. године 

Датум закључења уговора: 29.07.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:„ „Porsche Inter Auto S,, д.o.o, ул. Зрењанински пут 11, 

11000 Београд, са матичним бројем: 20481943, ПИБ: 105884984 кога заступа Директор 

Душан Средановић. 

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

12 месеци. Уколико Прималац услуге потроши наведени износ или реализује све своје 

потребе за предметном услугом  пре истека рока на који је овај уговор закључен, овај уговор 

ће се сматрати аутоматски раскинутим са даном последњег пружања услуге односно са 

даном плаћања фактуре за иста, о чему ће Прималац услуге благовремено обавестити 

Даваоца услуге. 

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

на годишњем нивоу, Наручилац је унапред одредио вредност уговора на процењену 

вредност јавне набавке од 4.900.000,00 динара без пдв-а, док укупан збир јединичних цена  

из понуде представља основ за примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и служи за 

вредновање понуда по том основу. 

                                                                                                    


