
 

 

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: 24.12.2021. 

Дел. бр.: 5.2-33756 
 

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 поступка :  II фаза квалификационог поступка  

 

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

радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" 

северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала и  

Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне 

"Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом 

материјала, бр. јн 27-И/21  

 

Назив и ознака из ОРН: 45232150 - радови у вези са цевоводима за дистрибуцију воде  и 45232410 - 

радови на канализационој мрежи 

 

Уговорена вредност: 295.232.716,26 динара без ПДВ-а 

 

Критеријум за доделу уговора:  „економски најповољнија понуда“ 

 

Број примљених понуда: 1 понуда 

 

Понуђена цена: 

- Највиша: 295.232.716,26 динара без ПДВ-а  

- Најнижа: 295.232.716,26 динара без ПДВ-а  

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- Највиша: 295.232.716,26 динара без ПДВ-а  

- Најнижа: 295.232.716,26 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења Одлуке о додели уговора:23.12.2021. године 

 

Датум закључења уговора: 23.12.2021. године 

 

Основни подаци о Извођачу радова: ГП „Градитељ НС“ доо, Руменачка 2, 21000 Нови Сад, бр. 

жиро рачуна 265-2010310006200-82 код Raiffeisen банке, са матичним бројем: 08582165, ПИБ: 

100398338 чији је законски заступник Љупко Калаба. 

 

Период важења уговора: Извођач радова је дужан да све уговорене радове изведе у року од 280 

дана, који рок ће се рачунати од датума увођења у посао, у року и на начин прецизиран овим 

уговором. Рок за увођење у посао је 30 дана од дана закључења овог уговора.  

 

Остале  информације: нема 

http://www.vikns.rs/

