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Дана: 06.07.2016.  

дел.бр.: 5.2.- 18329 

 
 
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 услуга – 

Одржавање радних машина, бр.јнвв 15/16-С – назив и ознака из речника набавке: Услуге 

одржавања и поправки – 50000000. 
 

Уговорена вредност: 4.500.000,00 динара без пдв-а.  

 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

 

Број примљених понуда: 1 понуда. 

 

Понуђена цена: 

- Највиша: 3.396.000,00 динара без пдв-а. ( укупан збир јединичних цена ) 

 

                        -     Најнижа: 3.396.000,00 динара без пдв-а. ( укупан збир јединичних цена ) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

  

- Највиша: 3.396.000,00 динара без пдв-а. ( укупан збир јединичних цена ) 

 

                        -     Најнижа: 3.396.000,00 динара без пдв-а. ( укупан збир јединичних цена ) 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.06.2016. године. 

 

Датум закључења уговора: 05.07.2016. године. 

 

 

http://www.vikns.rs/
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Основни подаци о добављачу: „DENEB CONSULTING“ d.o.o., ул. Булевар Ослобођења 

30а, 21000 Нови Сад, текући рачун: 160-920389-14 код INTESA банке, са матичним бројем: 

08535612, ПИБ: 101637869 чији је законски заступник Владимир Ракин који наступа као 

носилац посла у заједничкој понуди са  „TERRA SRBIJA“ d.o.o. , ул. Батајнички друм 

8а, 11000 Београд, са матичним бројем: 17353489, ПИБ: 100423010. 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од најдуже 1 године. 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, док укупан збир 

јединичних цена  из понуде представља основ за примену критеријума „најнижа понуђена 

цена“ и служи за вредновање понуда по том основу. 
                                                                                                    


