
 

 

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:19.02.2019. 

Дел.бр.: 5.2-3991 

 

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 :  поступак јавне набавка мале вредности 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка услуга - – Услуга 

израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење потребних елабората за 

изградњу пословне зграде у Масариковој улици у Новом Саду - број јнмв 03/19 

Назив и ознака из општег речника набавке: 71200000 – Архитекторнске и сродне услуге 

Уговорена вредност:1.775.000,00 динара без пдв-а. 

Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“.  

Број примљених понуда:  1 понуда. 

Понуђена цена: 

 

- Највиша : 1.775.000,00 динара без пдв-а 

- Најнижа:  1.775.000,00 динара без пдв-а.   

 

Понуђена цена  код прихватљивих понуда: 

 

-  Највиша : 1.775.000,00 динара без пдв-а.  

-  Најнижа : 1.775.000,00  динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.09.2018. године. 

 

Датум закључења уговора: 18.02.2019.године. 

 

Основни подаци о даваоцу услуге:Групa понуђача „АДС ЕНЕРГО КОНЦЕПТ“ д.о.о., 

Ђорђа Рајковића 23, 21000 Нови Сад, текући рачун бр.160-391200-79 код Banca Intesa, са 

матичним бројем: 20390255, ПИБ: 105464714 кога заступа Антонио Сандики а као носилац 

посла из групе понуђача у заједничкој понуди са: “КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ доо , Булевар 

маршала Толбухина 40, Нови Београд,  матични број: 17175033, ПИБ: 100160066 

Период важења уговора: Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне 

стране. Као датум закључења Уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату 

Примаоца услуге. 

Остале  информације: Давалац услуге се обавезује да ће уговорену услугу, извршити у року 

од 120 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. 

 

Рок за увођење у посао је најдуже 30 календарских дана од дана закључења  Уговора. 

 
                                      

http://www.vikns.rs/

