
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА   
Масарикова 17

  Нови Сад

Дана: 09.06.2016. 
дел.бр.: 5.2.- 15876

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 предмета: Јавна набавка велике вредности – отворени поступак

опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка радова –
Довођење раскопаних саобраћајних површина јавне намене у првобитно или 
технички исправно стање бр.јн 23/16-С – и ознака из речника набавке:

- 45000000 – Грађевонски радови, 

Уговорена вредност: 15.000.000,00 динара без пдв-а. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Понуђена цена:
- Највиша : 467.264,00 динара без пдв-а. 

                        -     Најнижа :  467.264,00 динара без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
 

- Највиша :  467.264,00 динара без пдв-а. 

                        -     Најнижа :   467.264,00 динара без пдв-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.05.2016. године.

Датум закључења уговора: 09.06.2016. године.
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Основни  подаци  о  добављачу:-  „ПУТ-ИНВЕСТ“ д.о.о.,  ул.  Фрушкогорски  пут бр.  бб,
Сремска  Каменица  Текући  рачун  бр. 330-15006465-43  код  Credit  Agricole  banka  a.d.
матични број: 08677212, ПИБ 100398303 кога заступа директор Горан Плазонић као носилац
посла у заједничкој понуди са “ПУТ-ИНВЕСТ ПЗП”
д.о.о. са седиштем у Бачком Петровцу, ул. Индустијска зона бб, матични број 20755920, PIB
107209500 кога заступа директор Иван Плазонић и подизвођачем “ENERGY PRO”d.o.o. са 
седиштем у Новом Саду, ул. Ружин гај бр. 15, матични број 20516984, ПИБ 106053067 кога 
заступа директор Игор Неговановић.

Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време и то на 12 месеци од дана
потписивања уговора..

Остале  информације:  Овај  уговор  се  закључује  на  максимални  износ  који  представља
уговорену вредност набавке предметних радова на годишњем нивоу усклађен са потребама
Инвеститора за уговорени период и датим ценама из усвојене понуде извођача.
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