
 

 

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: 27.03.2019. 

Дел.бр.: 5.2-9179 

 

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:  Јавна набавка велике вредности – отворени поступак 

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

Услуге интернет провајдера, број 09/19-С; назив и ознака из општег речника набавке: 

услуге интернета – 72400000. 

Уговорена вредност: 15.000.000,00 динара без пдв-а. 

Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“.  

Број примљених понуда:  1 понудa. 

Најнижа понуђена цена: 

                                - Највиша: 14.417.520,00 динара без пдв-а. 

 

                                -   Најнижа: 14.417.520,00 динара без пдв-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

                               - Највиша: 14.417.520,00 динара без пдв-а. 

 

- Најнижа: 14.417.520,00 динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2019. године. 

 

Датум закључења уговора: 26.03.2019. године. 

 

Основни подаци о добављачу: Групе понуђача коју чине: Друштво за пружање услуга 

интернета „БеотелНет-ИСП“ доо, Булевар Војводе Мишића 37, 11000 Београд текући 

рачун бр. 160-264330-61 код Интеза банке, са матичним бројем 20141425, ПИБ: 104343032, 

чији је законски заступник Пеђа Попић, као носилац посла у заједничкој понуди са ЈКП 

„Информатика“, Булевар Цара Лазара 3, Нови Сад, матични број 08023182, ПИБ 

101651557. 

 

Период важења уговора: Овај уговор се закључује на период од најдуже 12 месеци и ступа 

на снагу даном потписивањем истог од стране обе уговорне стране. Као датум закључења 

уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Примаоца услуге. 

 

Остале информације: Како се ради о услугама чији обим није могуће прецизно утврдити 

на годишњем нивоу, Наручилац је унапред одредио вредност уговора, док укупан збир 

јединичних цена из понуде представља основ за примену критеријума „најнижа понуђена 

цена“ и служи за вредновање понуда по том основу. 

У случају да је укупно понуђена цена која је дата у понуди на бази наведених оквирних 

количина већа од износа процењене вредности ове јавне набавке, понуда ће бити оцењена 

као неприхватљива. 
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