
 

 

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:29.03.2019. 

Дел.бр.: 5.2-9471 

 

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 :  oтворени поступак 

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

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

Извођење радова на изградњи перионице возила сектора „Канализација“, број 45/18-С у 

отвореном поступку 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови 

 

Уговорена вредност: 19.973.727,25 динара без пдв-а. 

Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“.  

Број примљених понуда:  1 понуда. 

 

Понуђена цена : 

 

- Највиша 19.973.727,25 динара без пдв-а 

- Најнижа : 19.973.727,25 динара без пдв-а.   

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

-  Највиша : 19.973.727,25 динара без пдв-а.  

-  Најнижа : 19.973.727,25 динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.03.2019. године. 

 

Датум закључења уговора: 29.03.2019.године. 

 

− Основни подаци о извођачу радова Група понуђача: ENERGY- PRO“ доо, Нови Сад, 

Ружин гај 15,  текући рачун:275-10228818458-38 код „Societe generale   “ банке, са матичним 

бројем: 20516984, ПИБ: 106053067 а које заступа Игор Неговановић,као носилац посла у 

заједничкој понуди са  JKP “ PUT“ Нови Сад , Руменачка 150/а матични број: 08171963, 

ПИБ:100187770 и „FLOWTECH“ доо, Нови Сад, Станоја Станојевића 6, матични број: 

21285331, ПИБ: 110014821. Понуђач је поднео заједничку  понуду. 

Период важења уговора: Овај уговор ступа на снагу 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 уговорене радове из Предмера изведе у 

року од  180 календарских дана од датума увођења у посао. 

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

 

                                                                               

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

