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Дана: 26.11.2019. 

дел.бр.: 5.2.-36126 

 
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: друга фаза квалификационог поступка 

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

Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже дуж 

Руменачке улице и Руменачког пута од Авијатичарске улице до Краља Петра I у 

Новом Саду број 23-И-С/19. 

назив и  ознака из речника набавке - 71200000 – Архитектонске и сродне услуге. 

Уговорена вредност: 3.950.000,00  динара без пдв-а. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

 

Број примљених понуда: 2 понуде. 

Понуђена цена: 

                                - Највиша: 4.000.000,00  динара без пдв-а. 

 

                                -   Најнижа: 3.950.000,00  динара без пдв-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

  

                               - Највиша: 4.000.000,00  динара без пдв-а. 

 

- Најнижа: 3.950.000,00  динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.10.2019.године. 

Датум закључења уговора: 25.11.2019.године. 

 

Основни подаци о Даваоцу услуге: - Групa понуђача коју чине Предузеће за пројектовање, 

консалтинг и инжињеринг „EKO VODO PROJEKT“ д.о.о. Београд,  Булевар Црвене армије 

9А/17, 11070 Београд, са матичним бројем: 17353721, ПИБ: 100836288 чији је законски заступник 

Радомир Филиповић као носилац пријаве у заједничкој пријави са „HARMONIJA PROJEKT“ д.о.о., 

Војводе Мишића 13б, 14000 Ваљево, са матичним бројем: 20019280, ПИБ: 103828460, Привредно 

друштво за пројектовање, инжењеринг и услуге „GEOGIS KONSULTANTI“ д.о.о., Цара Душана 28, 

11000 Београд, са матичним бројем: 17537024, ПИБ: 103255594, „GEOMEHANIKA“ д.о.о., 

Добропољска 21, 11000 Београд, са матичним бројем: 17571800, ПИБ: 103544468, „SEMA“ 

предузеће за производњу, трговину и услуге д.о.о., Јурија Гагарина 55/81, 11070 Београд, са 

матичним бројем: 17236768, ПИБ: 102265353 и са Предузеће за инжењеринг и пројектовање „NOVI 

HIDROPROJEKAT“ д.о.о., Нехруова 82/2, 11070 Београд, са матичним бројем: 17489429, ПИБ: 

102988804 

http://www.vikns.rs/


 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  21000 Нови Сад Масарикова 17 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 
 

Период важења уговора: Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне 

стране. Као датум закључења Уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату 

Примаоца услуге 

Остале  информације:  Прималац услуге  се са своје стране обавезује да ће услуга, платити 

у року од  45 календарских дана рачунајући од дана пријема Привремене/окончане 

ситуације која се испоставља након потписивања Записника о степену готовости 

пројекта/Записника о прихватању пројекта и позитивног мишљења техничке контроле, 

путем налога за пренос 


