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Дана: 13.05.2020. 

дел.бр.: 5.2.- 9481 

 
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 радова –  
Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици Др. 
Лазе Станојевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала 
- II фаза квалификационог поступка, број 09-И-С/20. 
 

назив и  ознака из речника набавке - 45000000 - Грађевински радови. 

Уговорена вредност: 4.981.226,79  динара без пдв-а. 
Критеријум за доделу уговора: Одлука о додели уговора биће донета применом 
критеријума „економски најповољнија понуда”. 
 
Елементи критеријума су: 
 

1. Понуђена цена      максимално 80 пондера 
 

најнижа понуђена цена х 80 
понуђена цена 

 
2. Рок извођења радова     максимално  20  пондера 

 
најкраћи понуђени рок извођења радова х 20 

понуђени рок извођења радова 
 
Минимално прихватљив рок извођења радова износи 30 календарских дана, а максимално 
прихватљив рок за Наручиоца је 45 календарских дана од дана увођења понуђача у посао. 
У случају да понуде два или више понуђача имају једнак укупан број пондера и при том су 
најповољније, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио нижу 
цену. 
 
Уколико ни након примене резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о 
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 
одржати извлачење путем жреба.  
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену,  
 
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све 
те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 
не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о спроведеном извлачењу 
путем жреба. 

http://www.vikns.rs/
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Број примљених понуда: 1 понуда. 

 

Понуђена цена: 

                                - Највиша: 4.981.226,79 динара без пдв-а. 

 

                                -   Најнижа: 4.981.226,79  динара без пдв-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

  

                               - Највиша: 4.981.226,79 динара без пдв-а. 

 

- Најнижа: 4.981.226,79 динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.05.2020.године. 

 

Датум закључења уговора: 12.05.2020.године. 

 

Основни подаци о Извођачу радова: -  ,, ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ Д.о.о., Руменачки пут 

бр. 2, 21000 Нови Сад, МБ: 08582165, ПИБ: 100398338 чији је законски заступник Љупко 

Калаба. 

 
Период важења уговора: Рок извођења радова износи 30 календарских дана рачунајући од 
дана увођења у посао.  
 

Остале  информације:  Нема. 


