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Дана: 06.07.2018. 

Дел. бр.: 5.2- 19341 

 
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 услуга - 

Консултантске услуге из области јавних набавки, број јнмв 54/18; назив и ознака из 

речника набавке: Услуге саветовања из области јавних набавки – 79418000. 

Уговорена вредност: 1.500.000,00 динара без ПДВ-а 

  

Критеријум за доделу Уговора: „најнижа понуђена цена“  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, набавка ће бити 

додељена понуђачу који је понудио краћи рок извршења услуге, а који не може бити краћи 

од три дана, нити дужи од пет дана.    

 

У случају да је и рок извршења исти, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи 

рок плаћања, који не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 календарских дана. 

 

Ако два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, исти рок 

извршења услуга и исти рок плаћања Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. 

 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба.  

 

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, 

исти рок извршења и исти рок плаћања. 

 

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 

ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све 

те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.  

 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Наручилац ће 

сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба. 

 

На жреб ће бити позвани сви понуђачи са једнаким понудама, а о чему ће бити 

благовремено обавештени. 
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Број примљених понуда: 1 понуда. 

 

Понуђена цена: 

 

- Највиша: 1.440.000,00  динара без ПДВ-а. 

- Најнижа: 1.440.000,00  динара без ПДВ-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

- Највиша: 1.440.000,00  динара без ПДВ-а. 

- Најнижа: 1.440.000,00  динара без ПДВ-а. 

 

 

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 05.07.2018. године. 

 

Датум закључења Уговора: 06.07.2018. године. 

 

Основни подаци о Даваоцу услуге: „TENDER CONSULTING GROUP“ DOO, ул., Васе 

Чарапић 3, стан 22, 11000 Београд, текући рачун бр. 285-2041000000015-12 код Sberbank 

banke, Србија са матичним бројем 17570480, ПИБ 103512814, а кога заступа Александар 

Лукић. Понуда је поднета дана 02.07.2018. године у 09.35 часова и заведена је под 

деловодним бројем 5.2-18372. 

 

Период важења Уговора: Овај уговор се закључује на одређено време, а најдуже на период  

од 12 месеци, а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења 

уговора, уговора се датум наведен у деловодном печату Примаоца услуге. 

 

Остале информације: Нема.                                                                                                 


