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Дана: 29.10.2018. 

дел.бр.: 5.2.- 32830 

 
 
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: Јавна набавка велике вредности радова у отвореном поступку – 

резервисана набавка 

 

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

Извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за привремени боравак 

запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној 

у Новом Саду, број јнвв 41/18-С; назив и ознака из речника набавке: Грађевински радови – 

45000000. 
 

Уговорена вредност: 19.989.300,00 динара без пдв-а.  

 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

 

Број примљених понуда: 1 понуда. 

 

Укупна понуђена цена: 

 

- Највиша: 19.989.300,00 динара без пдв-а.  

 

                        -     Најнижа: 19.989.300,00 динара без пдв-а.  

 

Укупна понуђена цена: 

  

- Највиша: 19.989.300,00 динара без пдв-а.  

 

                        -     Најнижа: 19.989.300,00 динара без пдв-а.  

 

http://www.vikns.rs/
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Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.10.2018. године. 

 

Датум закључења уговора: 26.10.2018. године. 

 

Основни подаци о добављачу: Понуђач ,,МАНЕВАР,, д.о.о.,ул.Илије Огњановића бр.16, 

21000 Нови Сад,текући рачун бр.310-214015-17 код NLB банке, a.d. Нови Сад,са матичним 

бројем: 20129336, ПИБ: 104293608 чији је законски заступник Драган Драшковић. 

 

Период важења уговора: Рок извођења радова у смислу одредбе овог уговора, означава 

временски период изражен у календарским данима и исти се рачуна од момента увођења 

Извођача радова у посао, а завршава се даном окончања свих радова у складу са овим 

уговором, неопходних за извршење овог уговора у целини, након кога ће се вршити коначна 

контрола изведених радова за потребе примопредаје и коначан обрачун (у даљем тексту рок 

извођења радова).  

 

Рок за увођење Извођача радова у посао је 30 дана рачунајући од дана закључења уговора. 

 

Извођач радова је дужан да све уговорене радове изведе у року од 120 календарских дана 

 

Остале информације: Нема. 

 


