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Дана: 16.04.2019. 

Дел.бр.: 5.2.-11501 

 
 
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 предмета: Јавна набавка велике вредности  

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

Услуга ангажовања радника на привремено-повременим пословима, број јнвв 11/19-С; 

назив и ознака из ОРН: Услуге запошљавања – 79600000. 
 
Уговорена вредност: 44.660.000,00 динара без пдв-а.  

 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

 

Број примљених понуда: 2 понуде. 

 

Понуђена цена на бази оквирних количина: 

 

- Највиша: 3.716.944,00 динара без пдв-а. 

    

                        -     Најнижа: 3.619.983,84 динара без пдв-а.  

 

Понуђена цена на бази оквирних количина код прихватљивих понуда: 

  

- Највиша: 3.716.944,00 динара без пдв-а.  

 

                        -     Најнижа: 3.619.983,84 динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.03.2019. године. 

 

Датум закључења уговора: 12.04.2019. године. 

 

 

 

http://www.vikns.rs/
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Основни подаци о добављачу: Групa понуђача коју чине „МОНТОП ХРС“ д.o.o., ул. 

Булевар Ослобођења 127/2 21000 Нови Сад, текући рачун бр.: 170-30032691001-69 код 

Unicredit банке, са матичним бројем: 21286567, ПИБ: 110023087 чији је законски заступник 

Бобан Цакић као носилац посла у заједничкој понуди са „ОПТИМУМ МВ-НС“ д.о.о., 

ул. Булевар Цара Лазара 3, 21000 Нови Сад, са матичним бројем: 20235615, ПИБ: 

105148519 и са „SEQUESTER EMPLOYMENT“ д.о.о., ул. Ђушина 9, 11000 Београд, са 

матичним бројем: 20325615, ПИБ: 105148519. 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује  на период од 12 месеци, односно до 

максимално планираних средстава за ову намену која износи 44.660.000,00 динара без ПДВ-

а, предвиђена Програмом пословања ЈКП“Водовод и канализација“Нови Сад за 2019. 

годину. 

 

Уговорене стране су сагласне да прималац услуге није у уговореној обавези да услугу 

реализује до наведеног износа, пре истека рока на који је уговор закључен.Уколико 

Прималац услуге потроши расположива финансијска средства за реализацију услуге или 

реализује све своје потребе за услугом пре истека рока на који је уговор закључен, овај 

уговор ће се сматрати раскинутим са последњим даном пружања услуге, односно са даном 

плаћања фактуре за исту о чему ће прималац услуге благовремено обавестити даваоца 

услуге.                                                                                                       

 Остале  информације: Како  обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 

Конкурсном документацијом је одређено да су количине из Техничке спецификације 

оквирне и служи само за вредновање – оцену  понуда, док ће се стварна количина 

реализовати по јединичним ценама из Обрасца структуре цена у мери које дефинишу 

стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности. Наручилац је у 

Моделу уговора  унапред дефинисао да се  уговор закључује на процењену вредност 

предметне јавне набавке односно на износ од  44.660.000,00 динара без пдв-а. 

 

Износ који је опредељен као цена понуде представља укупну вредност оквирних количина 

по јединичним ценама,који износ је дефинисан једино у сврху оцене понуда применом 

критеријума за доделу уговора ,,најнижа понуђена цена“. Јединичне цене по којима ће 

добра у мери стварних потреба Наручиоца бити испоручена јесу цене по којима ће се 

вршити фактурисање извршених услуга али највише до укупне уговорене вредности коју 

чини процењена вредност јавне набавке тј. у конкретном случају максималну вредност која 

може бити исплаћена за извршене услуге која су предмет јавне набавке представља управо 

износ процењене вредности предметне јавне набавке односно 44.660.000,00 динара без пдв-

а. 

 

 


