
 

 

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: 15.06.2018 

Дел.бр.: 5.2.-16681 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив Наручиоца: ЈКП ,,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 мале вредности 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка добара –

Набавка и монтажа обавештајних табли за све локације и појединачне објекте од 

стратешког значаја, број јнмв 42/18; назив и ознака из речника набавке: Огласне табле: 

30192170;  

Уговорена вредност: 4.700.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу Уговора: „најнижа понуђена цена“ 
Број примљених понуда: 1 понуда 

Понуђена цена: 

- Највиша: 4.537.500,00 динара без ПДВ-а 

- Најнижа: 4.537.500,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- Највиша: 4.537.500,00  динара без ПДВ-а 

- Најнижа: 4.537.500,00  динара без ПДВ-а 

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 13.06.2018. године 

Датум закључења Уговора: 15.06.2018. године 

Основни подаци о добављачу: „GROUP BRENDOMANIA,,  доо Дожа Ђерђа 41, 21000 

Нови Сад, текући рачун бр.: 340-11013381-24 код ЕРСТЕ банке, са матичним бројем: 

21080586, ПИБ: 108851336 чији је законски заступник Данијела Пролић  

Период важења Уговора: Уговор се закључује на одређено време и то на период од 12 

месеци. 

Остале информације: У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену 

цену, која је и најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке 

и монтаже добара који не може бити краћи од 5 календарских дана, нити дужи од 15 

календарских дана. Ако је и рок испоруке и монтаже исти, биће изабрана понуда понуђача 

који је понудио дужи рок плаћања. 

 

Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 

Наручилац је унапред одредио вредност уговора која одговара процењеној вредности ове 

јавне набавке и то у износу од 4.700.000,00 динара без ПДВ.  

 

Стварна количина испоручених добара путем уговора зависи од потреба Наручиоца, уз 

ограничење да укупна плаћања без ПДВ не могу прећи укупан износ процењене  

вредности  јавне  набавке у току уговореног рока извршења.  

 

У случају да је укупно понуђена цена која је дата на бази наведених оквирних 

количина  већа од износа процењене вредности ове јавне набавке, понуда ће бити 

оцењена као неприхватљива. 

 

http://www.vikns.rs/

