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Дана: 09.01.2020. 

Дел.бр.: 5.2.- 486 

 

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 – 

Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби „Лабораторија“, број 103/19. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 50410000 - Услуге поправке и одржавања 

апарата за мерење, испитивање и контролу, ЛА21 – за лабораторијске намене. 

Уговорена вредност: 2.591.000,00 динара без пдв-а. 

 

Критеријум за доделу уговора: “најнижа понуђена цена“ 

 

Број примљених понуда:  2 понудe. 

 

Понуђена цена : 

- Највиша : 2.726.000,00 динара без пдв-а 

- Најнижа:  2.591.000,00 динара без пдв-а.   

 

Понуђена цена  код прихватљивих понуда: 

-  Највиша : 2.591.000,00 динара без пдв-а.  

-  Најнижа : 2.591.000,00 динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  25.12.2019.године. 

 

Датум закључења уговора: 08.01.2020.године. 

 

Основни подаци о Даваоцу услуге: Групе понуђача :GALILEO-GLOBAL“ DOO, Ћирила и 

Методија 140,Нови Сад, текући рачун бр.:285-2211000001204-57 код Сбер  банке, са 

матичним бројем: 20110457 и  ПИБ: 104198690 чији је законски заступник директор 

Бранислав Брадаш као носилац посла у заједничкој понуди са „Analysis“ d.o.o. , Гандијева 

76 а из Београда са матичним бројем:17152491, ПИБ :100429024 , „SHIMADZU“  доо 

,Милутина Миланковића 23,Београд, матичним бројем:21084689, ПИБ: 108872663,   

„SUPERLAB“ доо, Милутина Миланковића 25 из Београда, са матичним бројем:17051717, 

ПИБ:101822498, „LABORATORIJA“ doo , Врчин, Београдска 186, ПИБ: 1100221293 и 

„Vagar- ZAS“ d.o.o. Стефана Дечанског 26, из  Новог Сада са матичним бројем:08678715, 

ПИБ 101661093. 

 

http://www.vikns.rs/
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Период важења уговора: Овај уговор се закључује на одређено време , а најдуже на период  

од 12 месеци, а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења 

уговора, уговора 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 сваки пут од дана пријема писаног захтева  

за пружање  појединачне услуге од стране Примаоца услуге.  

                                     


