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Дана: 01.11.2016. 

дел.бр.:5.2.-27303  
 
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: Преговарачки поступак без објављивања позива у складу са чланом 36.став 

1. тачка 5. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

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

Извођење додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији водоводне мреже на 

Булевару Јаше Томића (од ул. Кисачке до Булевара Ослобођења) у Новом Саду,са 

набавком и уградњом материјала, број 31/16-С – и ознака из  речника набавке - 45000000 

– Грађевински радови. 
 
 
Уговорена вредност: 1.072.957,35 динара без пдв-а. 

 

Критеријум за доделу уговора: «најнижа понуђена цена“. Елемент о којем ће се преговарати 

је понуђена цена (укупна понуђена цена и јединичне цене). 

Понуђена цена као елемент по којом ће се преговарати, не може бити већа од 

упоредиве тржишне цене 
 

Број примљених понуда: 1 понуда. 

 

Понуђена цена: 

                                - Највиша : 1.072.957,35 динара без пдв-а. 

 

                                -   Најнижа : 1.072.957,35 динара без пдв-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

  

                               - Највиша: 1.072.957,35 динара без пдв-а. 

 

- Најнижа : 1.072.957,35 динара без пдв-а. 

 

http://www.vikns.rs/
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Датум објављивања одлуке о додели уговора: 20.10.2016. године. 

 

Датум закључења уговора: 01.11.2016. године. 

 

Основни подаци о добављачу:- Група кандидата коју чине „INSTEL-INŽENJERING“ 

d.o.o., Васе Стајића бр.22б,  21000 Нови Сад, матични број 08696098, ПИБ 100717878 кога 

заступа директор Биљана Гутић Драганић,као носилац посла у заједничкој понуди са 

Водопривредно предузеће ,,ЋУПРИЈА,, а.д., Цара Лазара 109, 35230 Ћуприја, матични 

број 07166591, ПИБ 101369470,и са ,,СЛОВАН-ПРОГРЕС,, д.о.о.,Сладковичова 25, 21425 

Селенча, матични број 08179816, ПИБ 101450398. 

 

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

5 календарских дана. 

 

Рок за увођење у посао се раучуна од дана закључења овог уговора.  

 

Остале  информације:  Нема  
     
 


