
 

 

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:21.07.2020. 

Дел.бр.: 5.2-17059 

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 :  oтворени поступак 

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

добара – Набавка грађевинског материјала, број јнвв 22/20-С у отвореном поступку 

Назив и ознака из општег речника набавке: 44110000 – грађевински материјал 

 

Уговорена вредност: 10.000.000,00 динара без пдв-а. 

Критеријум за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“.  

Број примљених понуда:  1 понуда. 

 

Понуђена цена ( на бази оквирних количина ): 

 

- Највиша:  9.992.252,00 динара без пдв-а 

- Најнижа : 9.992.252,00 динара без пдв-а.   

 

Понуђена цена ( на бази оквирних количина ) код прихватљивих понуда: 

 

-  Највиша : 9.992.252,00 динара без пдв-а.  

-  Најнижа : 9.992.252,00 динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.07.2020. године. 

Датум закључења уговора: 20.07.2020. .године. 

− Основни подаци о продавцу : Група понуђача „AMEK GROUP“доо, Аугуста Цесарца 

18/106, 21000 Нови Сад, текући рачун бр.: 285-1001000002223-43 код Сбер банке, са матичним 

бројем 21116807, ПИБ:109041054, чији је законски заступник Милан Костић који наступа као 

носилац посла у заједничкој понуди са „SIM“доо, Кисачка 84, Нови Сад са матичним бројем 

08254788, ПИБ:101422589.  
− Период важења уговора: уговор се закључује на одређено време и то на период од најдуже 

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

уговора се датум наведен у деловодном печату Купца.   

 

Остале  информације:  Продавац ће испоруку вршити најкасније : 

-у случају хаваријског или акцидентног стања – 3 сата од пријема сваке појединаче поруџбенице 

од стране Купца (укључујући и е-маил).   

-у случају редовне испоруке у року од 15 календарских дана од дана пријема сваке 

појединаче поруџбенице од стране Купца (укључујући и е-маил).  .                                                                             

http://www.vikns.rs/

