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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

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 јавне набавкe: Поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 

39. Закона о јавним набавкама. 

Врста предмета: Радови 

 

Опис предмета набавке (природа,обим,основна обележја и место извршења радова)  

назив и ознака из општег речника набавке: радова на текућем одржавању објеката ЈКП 

"Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала. Назив и ознака из општег 

речника набавке:Грађевински радови – 45000000 ,Завршни грађевински радови-45400000. 

Како се ради о радовима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 

конкурсном документацијом је одређено да су количине из Техничке спецификације-

Предмера радова оквирне и служе за вредновање – оцену  понуда, док ће се стварна 

количина радова изводити по јединичним ценама из Обрасца структуре цена-Предмера 

радова у мери коју 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 5.000.000,00 динара без пдв-а. 

Износ који понуђач наведе као укупну цену у понуди на бази оквирних количина и 

понуђених  јединичних цена ће бити коришћен у сврху оцене понуда приликом оцене 

критеријума „најнижа понуђена цена“. Уколико понуђена цена дата на бази оквирних 

количина пређе износ процењене вредности јавне набавке понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

Јединичне цене по којима ће радови у мери стварних потреба Наручиоца бити ивзођени јесу 

цене по којима ће се вршити фактурисање изведених радова, а највише до укупне уговорене 

вредности која одговара процењеној вредности јавне набавке тј. у конкретном случају 

максималну вредност која може бити исплаћена за реализацију радова која су предмет јавне 

набавке представља управо износ процењене вредности предметне јавне набавке односно 

5.000.000,00 динара без пдв-а. 

 

Радови се изводе у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора, сукцесивно по 

писаним позивима упућеним од стране Наручиоца. 

http://www.vikns.rs/
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Минимално прихватљив рок извођења радова по појединачном позиву је 10 календарских 

дана, а максимално прихватљив рок извођења радова је 25 календарских дана од дана 

увођења понуђача у посао од стране Наручиоца.  

 

Рок за увођење понуђача у посао је најдуже 7 дана рачунајући сваки пут од дана упућивања 

писаног позива од стране Наручиоца. 

 

Објекти се налазе на територији града Новог Сада и приградских насеља:  

 

Нови Сад :  

 

Ђорђа Зличића бр. 25 – 9 објеката, Масарикова бр. 17 – 4 објекта, Јиречекова бр. 41 

(Фабрика Воде) – 12 објеката,  Централни Магацин, Подунавска бр. 8 (Адице) -5 објеката, 

Ратно острво-6 објеката и Петроварадинска ада (сви бунари) - 6 објеката, Црпна станица 

ГЦ1 (Кеј Нови Сад) - 1 објекат. 

 

Приградска насеља:  

 

Објекти канализације – Ковиљ - 2 објекта, Степановићево - 2 објекта, Руменка - 2 објекта, 

Футог – 2 објекта / (без тачне адресе). 

Објекти водовода – Ковиљ - 1 објекат, Стари Лединци - 2 објекта, Сремска Каменица (без 

тачне адресе) - 2 објекта, Петроварадин - 2 објекта / (без тачне адресе). 

 

Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: Захтев за 

заштиту права поднет је пре истека рока за подношење понуда. 

Остале информације:Наручилац не зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

 

 

                                                                                   ЈКП“Водовод и канализација“ 

                                                                               Комисија за предметну јавну набавку 

 

 


