
 

 

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:20.07.2020. 

дел.бр.: 5.2-16977 
 
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 услуга – – 

Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и 

канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, број 

17-И-С/20 

назив и  ознака из речника набавке - 71200000 – Архитектонске и сродне услуге. 

Уговорена вредност: 3.000.000,00  динара без пдв-а. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

 

Број примљених понуда: 2 понуде. 

Понуђена цена на бази оквирних количина: 

                                - Највиша: 3.180.000,00   динара без пдв-а. 

                                -   Најнижа: 2.970.000,00 динара без пдв-а. 

 

Понуђена цена на бази оквирних количина код прихватљивих понуда: 

  

                               - Највиша: 2.970.000,00 динара без пдв-а. 

- Најнижа: 2.970.000,00 динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.07.2020.године. 

Датум закључења уговора: 20.07.2020.године. 

 

Основни подаци о Даваоцу услуге: - Група понуђача коју чине ,,VOJVODINAPROJEKT”а.д. 

за пројектовање и надзор грађења, Булевар Краља Петра I 17, 21000 Нови Сад, са матичним бројем: 

08023778, ПИБ: 101637004 чији је законски заступник Матија Стипић као носилац посла у 

заједничкој понуди са ,,HIDING,, д.о.о., Војводе Шупљикца 9, 21000 Нови Сад, са матичним бројем: 

08814376, ПИБ: 103367311. 

Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време и то на период од 

најдуже 12 месеци. 

Остале  информације:  Давалац услуге се обавезује да ће уговорену Услугу израде 

техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе 

мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, пружити у року од 25 

дана рачунајући сваки пут од дана пријема писаног захтева за пружање услуга од Примаоца 

услуге (укључујући и е-маил), уз услов да је Прималац услуге обезбедио сву неопходну 

документацију. 

http://www.vikns.rs/

