
 

 

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: 29.05.2018. 

Дел.бр.: 5.2.-14486 

 

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 услуга  – 

Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, 

FC switch i 3Par storage), број јнмв 32/18; назив и ознака из општег речника набавке: 

Мрежна инфраструктура - 32424000, Услуге одржавања система – 50324100. 

 

Уговорена вредност: 4.950.000,00 динара без пдв-а. 

 

Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“.  

 

Број примљених понуда:  1 понуда. 

 

Понуђена цена: 

 

                                - Највиша: 4.950.000,00 динара без пдв-а. 

 

                                -   Најнижа: 4.950.000,00 динара без пдв-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

  

                               - Највиша: 4.950.000,00 динара без пдв-а. 

 

- Најнижа: 4.950.000,00 динара без пдв-а.  

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2018. године. 

 

Датум закључења уговора: 29.05.2018. године. 

 

http://www.vikns.rs/
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Основни подаци о добављачу: Група понуђача коју чине „INTEC“ д.о.о., ул. Ђорђа 

Магарашевића бр.8, 21000 Нови Сад, текући рачун: 220-16406-53 код PROCEDIT банке, са 

матичним бројем: 08220468, ПИБ: 101630963 чији је законски заступник Ненад Огњановић 

који наступа као носилац посла у заједничкој понуди са „DIGIT“ д.о.о., ул. Миленка 

Веснића бр.3, 11000 Београд, са матичним бројем: 07517076, ПИБ: 100001214 чији је 

законски заступник Михајло Кнежевић и са „PAN COMPUTERS“ д.о.о., ул. Пушкинова 

бр.11, 21000 Нови Сад, са матичним бројем: 0869118513, ПИБ: 1007275 чији је законски 

заступник Драгутин Савић. 

 

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

годину дана (12 месеци) рачунајући од дана закључења уговора. 

 

Остале  информације: Нема 

 

 

                                                                                                    

 

 

Доставити: 

-Служби „Јавних набавки“ 

-Архиви 

 


