
 

 

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:22.10.2019. 

Дел.бр.:5.2-32349  

 

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 :  поступак јавне набавка мале вредности 

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

дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају 

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, број 79/19 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге чишћења и санитације - 90900000 

Уговорена вредност: 2.100.000,00 динара без пдв-а. 

 

Критеријум за доделу уговора: “најнижа понуђена цена“ 
 

Број примљених понуда:  1 понуда. 

Понуђена цена на бази оквирних количина : 

- Највиша : 2.099.320,00 динара без пдв-а 

- Најнижа:  2.099.320,00 динара без пдв-а.   

 

Понуђена цена на бази оквирних количина код прихватљивих понуда: 

-  Највиша : 2.099.320,00 динара без пдв-а.  

-  Најнижа : 2.099.320,00 динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  15.10.2019.године. 

 

Датум закључења уговора: 21.10.2019.године. 

 

Основни подаци о Даваоцу услуге: Групе понуђача: „ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“, ад, Приморска 76, 

Нови Сад , МБ: 08175730, ПИБ:101708173, ТР: 160-920677-23 код Intesa банке, а које заступа 

директор Лука Малеш као носилац посла у заједничкој понуди са „SANI ECO VITA“ doo Београд-

Лазаревац, МБ:20398825, ПИБ: 105500883 и  са „RACOM 92“ doo Београд, МБ: 06300588, ПИБ: 

100168833. 

 
Период важења уговора: Уговор се закључује на период од најдуже 12 месеци и ступа на снагу 

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  

10 календарских дана, и исти се рачуна од момента упућивања појединачног захтева за пружање 

услуге од стране Примаоца услуге (укључујући и е маил).  

Рок за почетак вршења услуге за интервентно уклањање инсеката (нпр: стршљенови, осе...) или 

гмизаваца по објектима ЈКП ВиК (за објекте водовода према захтевима HАCCP) је 8 сати по позиву 

Примаоца услуге (укључујући и е маил) .  

.  
                                     

http://www.vikns.rs/

