
 

 

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: 12.03.2019. 

Дел.бр.: 5.2- 6795 

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 поступка :  друга фаза квалификационог поступка  

 

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

Извођење радова на изградњи прикључка са водоводном мрежом за локалитет 

магацина Адице у Новом Саду са набавком и уградњом материјала, број 02-И-С/19; 

назив и ознака из ОРН: 45000000 – Грађевински радови. 
 
Уговорена вредност: 3.339.678,83  динара без пдв-а. 

Критеријум за доделу уговора:  „економски најповољнија понуда“.  

 

Број примљених понуда:  2 понуде. 

 

Понуђена цена: 

 

-Највиша : 3.495.201,57 динара без пдв-а  

-Најнижа : 3.339.678,83 динара без пдв-а  

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

-Највиша : 3.339.678,83 динара без пдв-а  

-Најнижа : 3.339.678,83 динара без пдв-а. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.02.2019. године. 

Датум закључења уговора: 11.03.2019. године. 

 

Основни подаци о добављачу: Група понуђача коју чине  доо „Инстел - инжењеринг“, 

Васе Стајића 22б, 21000 Нови Сад, матични број: 08696098, ПИБ: 100717878, а кога заступа 

Директор Милан Гутић, као носилац посла у заједничкој понуди са „Слован-Прогрес“ 

доо Селенча, Маршала Тита бр.102 матични број 08179816, ПИБ 101450398 и 

водопривредно предузеће „Ћуприја“ ад, Ћуприја, Цара Лазара бр. 109, матични број: 

07166591, ПИБ 101369470 

 

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. Инвеститор се обавезује да ће уговорене радове Извођење радова на 

изградњи прикључка са водоводном мрежом за локалитет магацина Адице у Новом 

Саду са набавком и уградњом материјала извршити у року од 25 календарских дана, 

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

рачунајући од дана закључења уговора. 

Остале  информације: нема 

http://www.vikns.rs/
http://www.vikns.rs/

