
 

 

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: 26.12.2018. 

Дел. бр.: 5.2- 39712 
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: Извођење радова 

на доградњи објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем 

узорака у функцији лабараторије, са набавком и уградњом материјала, број јнмв 88/18; 

назив и ознака из речника набавке: Грађевински радови – 45000000. 

Уговорена вредност: 3.418.697,65 динара без ПДВ-а 

  

Критеријум за доделу Уговора: „најнижа понуђена цена“  

 

Број примљених понуда: 2 понуде. 

 

Понуђена цена: 

- Највиша: 3.674.912,67 динара без ПДВ-а. 

- Најнижа: 3.418.697,65 динара без ПДВ-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- Највиша: 3.674.912,67 динара без ПДВ-а. 

- Најнижа: 3.418.697,65 динара без ПДВ-а. 

 

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 11.12.2018. године. 

Датум закључења Уговора: 25.12.2018. године. 

 

Основни подаци о Даваоцу услуге: Група понуђача „ГП ОМЕГА“ ДОО, Нови Сад, ул. 

Руменачки пут бр. 53 б, текући рачун бр. 330-15006529-45 код Credit Agricole банке, са 

матичним бројем 08780501, ПИБ 102712488, а кога заступа директор Ристо Милошевић, као 

носилац посла у заједничкој понуди са  “DRINA-COOP” DOO, ул. Новосадски пут бр. 

99, Ветерник, са матичним бројем: 08345155, ПИБ: 101660092. Понуда је поднета дана 

03.12.2018. године у 09.44 часова и заведена је под деловодним бројем 5.2-36797. 

 

Период важења Уговора: Уговор ће се сматрати закљученим када га потпишу обе уговорне 

стране. Као датум закључења уговора, уговора се датум наведен у деловодном печату 

Инвеститора. 

 

Остале информације: Извођач радова је дужан да све уговорене радове изведе у року од 

90 календарских дана, који рок ће се рачунати од датума увођења у посао, у року и на начин 

прецизиран овим уговором. Техничко лице задужено за спровођење уговора ће, између 

осталог, уписати у грађевински дневник датум увођења у посао и датум завршетка свих 

уговорених радова. 

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

http://www.vikns.rs/

