
 

 

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:04.09.2019. 

Дел.бр.: 5.2-27419 

 

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 услуга  – Опис 

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

сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода, у отвореном поступку, бр. јн 

20/19-С. 

 Назив и ознака из општег речника набавке: поправак и одржавање постројења – 45259000 

 

Уговорена вредност: 14.000.000,00 динара без пдв-а. 

Критеријум за доделу уговора: „Економски најповољнија понуда“. 

 

Број примљених понуда:  2 понуде. 

 

Понуђена цена (на бази оквирних количина): 

 

- Највиша : 14.366.350,00 динара без пдв-а 

- Најнижа : 13.482.508,00  динара без пдв-а.   

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда(на бази оквирних количина): 

 

-  Највиша : 13.482.508,00 динара без пдв-а.  

-  Најнижа : 13.482.508,00 динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.08.2019. године. 

 

Датум закључења уговора: 03.09.2019.године. 

 

− Основни подаци о Дваоцу услуге: Групе понуђача „ STEP-ATEX „ doo, Степановиево, 

Солунских добровољаца 64, ТР: 340-11014051-51, са матичним бројем 21165441, ПИБ 

109344355 чији је законски заступник директор Немања Карић као носилац посла у заједничкој 

понуди са  „ FLOWTECH  „doo, Нови Сад,  Станоја Станојевића 6 ,са матичним бројем: 

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

Период важења уговора: 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:  Уговорне стране прецизирају да рок за пружање појединачне услуге 

износи 5 календарских дана од рачунајући сваки пут од момента пријема појединачног писаног 

захтева за пружање услуга од стране Примаоца услуге. 

                                                                               

http://www.vikns.rs/

