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Масарикова 17 
  Нови Сад  
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Дана: 28.10.2016. 

дел.бр.: 5.2.- 27069 

 
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: друга фаза квалификационог поступка 

 

опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка радова – 

Извођење радова на реконструкцији и доградњи пумпне станице за прање 

филтерских поља, са набавком и уградњом материјала, број 18-И-С/2016 – и ознака из  

речника набавке - 45000000 – Грађевински радови. 
 
 
Уговорена вредност: 9.360.944,42 динара без пдв-а. 

 

Критеријум за доделу уговора: «економски најповољнија понуда“.  

 

Елементи критеријума су: 

 

1. Понуђена цена      максимално 80 пондера 

најнижа понуђена цена х 80 

понуђена цена 

 

 

2. Рок извођења радова     максимално  20  пондера 

 

најкраћи понуђени рок извођења радова х 20 

понуђени рок извођења радова 

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнак укупан број пондера и при том су 

најповољније, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио нижу 

цену, а ако је и цена у овим понудама иста, онда ће бити изабрана понуда понуђача који је 

понудио краћи рок извођења радова. 

 

 

http://www.vikns.rs/
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Број примљених понуда: 3 понуде. 

 

Понуђена цена: 

                                - Највиша : 15.751.320,72   динара без пдв-а. 

 

                                -   Најнижа : 9.360.944,42   динара без пдв-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

  

                               - Највиша: 9.799.478,01 динара без пдв-а.............. 96,42  пондера 

 

- Најнижа : 9.360.944,42   динара без пдв-а...........100 пондера 

 

 

Датум објављивања одлуке о додели уговора: 10.10.2016. године. 

 

Датум закључења уговора: 27.10.2016. године. 

 

 

 

Основни подаци о добављачу:- Група кандидата коју чине „ГАТ” д.о.о., Булевар 

Ослобођења бр.30/а, 21000 Нови Сад са матичним бројем: 08311137, ПИБ: 100447637 чији 

је законски заступник Дејан Слијепчевић као носилац посла у заједничкој понуди са 

,,Hidrogeocentar,, д.о.о., ул.Саве Ковачевића бр. 63, 11309 Лештане са матичним бројем 

20114720, ПИБ 104206653;и са ,,Ingrap-omni,, д.о.о., ул . Дражићева бр. 15, 11000 Београд 

са матичним бројем 06950639, ПИБ 101496917. 

 

Период важења уговора: Извођач радова је дужан да све уговорене радове изведе у року од 

60 календарских дана. 

 

Рок за увођење у посао је најдуже 30 дана од дана закључења овог уговора.  

 

Остале  информације:  Нема  
     
 


