
 

 

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:25.06.2018. 

Дел.бр.: 5.2-17639 

 

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 :  oтворени поступак 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавкеуслуга – Услуга 

сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода у отвореном 

поступку, број 24/18 -С 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 45259000 – поправак и оржавање постројења  

Уговорена вредност: 12.000.000,00 динара без пдв-а. 

Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“.  

Број примљених понуда:  1 понуда. 

 

Понуђена цена на бази оквирних количина: 

 

- Највиша : 11.998.755,00 динара без пдв-а 

- Најнижа : 11.998.755,00 динара без пдв-а.   

 

Понуђена цена на бази оквирних количина код прихватљивих понуда: 

 

-  Највиша : 11.998.755,00 динара без пдв-а.  

-  Најнижа : 11.998.755,00 динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.06.2018. године. 

 

Датум закључења уговора: 22.06.2018.године. 

 

 Основни подаци о даваоцу услуге : Група понуђача : „ ROMAX-TRADE „ доо , улица 

Доситејева 2, 21000 Нови Сад, текући рачун:340-11004048-87 код „Ерсте “ банке, са 

матичним бројем: 08518815, ПИБ: 100731745 чији  је законски заступник Чедомир 

Павићевић, извршни директор, а као носилац посла  у заједничкој понуди са чланом 

групе „FLOWTECH“ DOO, улица Станоја Станојевића, Нови Сад, матични број: 

21285331, ПИБ:110014821.Понуђач је поднео заједничку понуду. 

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

најдуже 12 месеци.. 

Остале  информације:  Уговор се закључује на максимални износ од 12.000.000,00 динара 

без пдв-а, који износ представља максималну вредност набавке предметне услуге на 

годишњем нивоу, усклађен са  потребама Примаоца услуге за уговорени период. Јединичне 

цене из Обрасца Структуре цене су фиксне за свe време важења уговора Оквирне количине 

су дате само ради вредновања понуда. Уговор  се закључује на износ процењене вредности 

јавне набавке односно на 12.000.000,00  динара без пдв-а.                                                                                          

http://www.vikns.rs/

