
 

 

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:  26.01.2017.  

дел.бр.: 5.2.-1688  
 
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 јавне набавке: јавна набавка мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/15 и 68/15) 
 
Врста предмета: Услуге 

 

опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуге – услуге интернет 

провајдера; назив из ОРН: 

-72400000-Услуге интернета. 

 

Уговорена вредност: 7.950.000,00 динара без пдв-а.  

 

Критеријум за доделу уговора– „најнижа понуђена цена“.   

 

Број примљених понуда: 1 понуда. 

 

Понуђена цена: 

- Највиша : 9.350.448,00 динара без пдв-а на бази оквирних количина.  

 

                        -     Најнижа : 9.350.448,00 динара без пдв-а на бази оквирних количина.   

 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

  

-  Највиша : 9.350.448,00 динара без пдв-а на бази оквирних количина.   

 

                        -     Најнижа : 9.350.448,00 динара без пдв-а на бази оквирних количина. 

 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.01.2017. године. 

 

Датум закључења уговора: 21.01.2017. године. 

 

http://www.vikns.rs/


 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  21000 Нови Сад Масарикова 17 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 
 

 

Основни подаци о добављачу:- „БеотелНет - ИСП“ д.o.o, из Београда, ул. Булевар Војводе 

Мишића 37, са матичним бројем 20141425, ПИБ 104343032 чији је законски заступник Владан 

Алексић као носилац посла у заједничкој понуди са ЈКП“Информатика“, из Новог Сада, ул. Цара 

Лазара 3, са матичним бројем 08023182, ПИБ 101651557 

 

Период важења уговора: уговор се закључује на одређено време, а најдуже на период  од 12 месеци. 

 

Остале  информације:  Количине дате у техничкој спецификацији – Обрасцу структуре цена су 

оквирне и служе искључиво за оцену-вредновање понуда,а стварна количина ће се реализовати по 

јединичним ценама и стварним потребама Наручиоца и то највише до укупне уговорене 

вредности,односно до износа 7.950.000,00 динара без ПДВ-а на који се закључује предметни 

уговор,на начин одређен Конкурсном документацијом.   
                                                                                                    


