
 

 

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: 14.07.2020. 

Дел.бр.: 5.2-16323 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: ЈКП ,,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: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 

 

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

Додатни радови на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог 

моста (I фаза), са набавком и уградњом материјала – бр. 03-И/20; назив и  ознака из речника 

набавке - 45000000 – Грађевински радови. 
 
Уговорена вредност: 36.971.041,68 динара без пдв-а. 

 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

 

Број примљених понуда: 1 понуда. 

 

Понуђена цена: 

                                -   Највиша: 36.971.041,68 динара без пдв-а. 

                                -   Најнижа: 36.971.041,68 динара без пдв-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

                               - Највиша: 36.971.041,68 динара без пдв-а. 

- Најнижа: 36.971.041,68 динара без пдв-а.  

 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 22.06.2020. године. 

 

Датум закључења уговора: 13.07.2020 године. 

 

Основни подаци о добављачу: Група понуђача „Енерготехника - Јужна Бачка“ доо, Пут 

новосадског партизанског одреда 1, Нови Сад, текући рачун бр. 205-111954-40 код Комерцијалне 

банке, матични број 20001917, ПИБ 104075834, а коју заступа директор Илија Лабус, који наступа 

као носилац посла у заједничкој понуди са „ГП Градитељ НС“доо,Нови Сад, матични број 

08582165, ПИБ 100398338, "Техноунион-Ексим", Сремска Каменица, матични број 08715696, ПИБ 

100808016, "Hydrovision"доо, Београд, матични број 21042358, ПИБ 108655759 и подизвођачима 

„Индас“доо, Нови Сад, матични број 08360561, ПИБ 100238820 и "ГП Системи, инжењеринг"доо, 

Љубљана, матични број 3280047000, ПИБ SI 59287454. 

 

Период важења уговора: Извођач радова је дужан да све уговорене радове изведе у року од 140 

календарских дана, који рок ће се рачунати од датума увођења у посао. Рок за увођење у посао је 30 

дана од дана закључења овог уговора.  

 

Остале  информације:  Нема  

http://www.vikns.rs/

