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Масарикова 17 
  Нови Сад  
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Дана: 31.08.2016. 

Дел.бр.: 5.2.- 22265 

 

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 набавка мале вредности 

 

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

Услуга кошења и одржавања зелених површина, број јнмв 67/16; назив и ознака из 

општег речника набавке: Услуге садње и одржавања зелених површина - 77310000. 
 
Уговорена вредност: 1.300.000,00 динара без пдв-а. 

 

Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“.  

 

Број примљених понуда:  2 понуде. 

 

Понуђена цена на бази оквирних количина: 

 

                                - Највиша: 1.277.000,00  динара без пдв-а. 

 

                                -   Најнижа: 899.000,00 динара без пдв-а. 

 

Понуђена цена на бази оквирних количина код прихватљивих понуда: 

  

                               - Највиша: 1.277.000,00  динара без пдв-а. 

 

- Најнижа: 899.000,00 динара без пдв-а.  

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.08.2016. године. 

 

Датум закључења уговора: 30.08.2016. године. 

 

http://www.vikns.rs/
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Основни подаци о добављачу: „Група понуђача коју чине „Одржавање и услуге“ д.о.о., 

ул. Булевар Ослобођења бр. 100, 21000 Нови Сад, са матичним бројем: 08803935, ПИБ: 

103182871 чији је законски заступник Милан Балаћ, као носилац посла у заједничкој 

понуди са „Delco“ d.o.o. ул. Радничка бр. 16, 21000 Нови Сад, са матичним бројем: 

08660646, ПИБ: 100468616. 

 

Период важења уговора: Овај Уговор се закључује на одређено време и то на период од 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 плаћања фактуре за иста, о чему ће Прималац 

услуге благовремено обавестити Даваоца услуге. 

 

Остале  информације: Оквирне количине су дате само ради вредновања понуда. Уговор ће 

се закључити на износ процењене вредности јавне набавке. 

 

 

                                                                                                    

 

Доставити: 

 

-Служби „Јавних набавки“ 

-Архиви 

 


