
 

 

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: 09.11.2018. 

Дел. бр.: 5.2- 34440 

 
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 - 

Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим 

возилима, број јнмв 80/18; назив и ознака из речника набавке: Услуге поправке и 

одржавања за одређене делове возила - 50116000. 

Уговорена вредност: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а 

  

Критеријум за доделу Уговора: „економски најповољнија понуда“  

 

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

Наручилац је унапред одредио вредност уговора на процењену вредност набавке од 

2.500.000,00 динара без пдв-а, док ће укупан збир јединичних цена  из понуде бити 

коришћен једино у сврху оцене понуда применом критеријума „економски најповољнија 

понуда“ и служи само за вредновање понуда по том основу. 

 

Јединичне цене по којима ће услуге у мери стварних потреба Наручиоца бити пружене јесу 

цене по којима ће се вршити фактурисање извршених услуга, а највише до укупне 

уговорене вредности која одговара процењеној вредности јавне набавке тј. у конкретном 

случају максималну вредност која може бити исплаћена за реализацију услуга која су 

предмет јавне набавке представља управо износ процењене вредности предметне јавне 

набавке односно 2.500.000,00 динара без пдв-а. 

 

Број примљених понуда: 3 понуда. 

 

Понуђена цена: 

 

- Највиша: 662.300,00 динара без ПДВ-а. 

- Најнижа: 557.800,00 динара без ПДВ-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

- Највиша: 557.800,00 динара без ПДВ-а. 

- Најнижа: 557.800,00 динара без ПДВ-а. 

 

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 26.10.2018. године. 

 

Датум закључења Уговора: 09.11.2018. године. 
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Основни подаци о Даваоцу услуге: „DENEB CONSULTING“ DOO, адреса, ул. Булевар 

Ослобођења 30А, 21000 Нови Сад, текући рачун бр: 160-920389-14 код Intesa банке, са 

матичним бројем: 08535612, ПИБ: 101637869 кога заступа Директор Владимир Ракин. 

Понуда је поднета дана 23.10.2018. године у 10,56 часова и заведена је под деловодним 

бројем 5.2.-32113. Понуђач је поднео своју понуду самостално. 

 

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.                                                                                                 


