
 

 

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: 09.08.2017. 

Дел.бр.: 5.2.-21096 

 

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 радова  – 

Извођење радова на текућем одржавању објеката водовода и канализације, са 

набавком и уградњом материјала, број јнмв 58/17; Назив и шифра из општег речника 

набавке: Радови на обнови – 45454100. 

 

Уговорена вредност: 2.500.000,00 динара без пдв-а. 

 

Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“.  

 

Број примљених понуда:  1 понуда. 

 

Понуђена цена на бази оквирних количина: 

 

                                - Највиша: 2.497.780,00 динара без пдв-а. 

 

                                -   Најнижа: 2.497.780,00 динара без пдв-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда на бази оквирних количина: 

  

                               - Највиша: 2.497.780,00 динара без пдв-а. 

 

- Најнижа: 2.497.780,00 динара без пдв-а.  

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.08.2017. године. 

 

Датум закључења уговора: 07.08.2017. године. 

 

http://www.vikns.rs/
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Основни подаци о добављачу: Група понуђача коју чине „LIBERTAS GROUP 021“ д.o.o., 

ул. Цара Лазара 16, Руменка, текући рачун бр.: 330-15006383-95 код Credit Agricole банке, 

са матичним бројем: 20830425, ПИБ: 107582237 чији је законски заступник Драган 

Стојиљковић као носилац посла у заједничкој понуди са „БОБ“ д.о.о., ул. Корнелија 

Станковића 15, 21000 Нови Сад, са матичним бројем: 08497923, ПИБ: 100731278. 

 

Период важења уговора: Овај уговор се закључује на одређено време и то на период од 

најдуже 12 месеци . 

 

Уговорне стране уговарају, да Инвеститор није у уговорној обавези да своју потребу за 

наведеним радовима  реализује до напред наведеног максималног износа, пре истека рока на 

који је овај уговор закључен, те сходно овој уговорној одредби, Извођач радова нема права 

да од Инвеститора захтева релизацију предметне набавке до наведеног максималног 

износа.Уколико Инвеститор  потроши напред наведена финансијска средства уговрена за 

реализацију  предметне набавке или  реализује све своје потребе за предметним радовима и 

пре истека рока на који је овај уговор закључен, овај уговор ће се сматрати аутоматски 

раскинутим са даном плаћања рачуна за  изведене радове, о чему ће Инвеститор 

благовремено обавестити Извођача радова. 

 

Остале  информације: Стварна количина изведених радова путем уговора о јавној набавци 

може бити већа или мања од предвиђених оквирних  количина, у зависности од потреба 

Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи 

укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора - 

2.500.000,00 динара без пдв-а.  

 

 

 

                                                                                                    

 

 

Доставити: 

-Служби „Jавних набавки“ 

-Архиви 

 


