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На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)  Наручилац  ЈКП „Водовод  и  канализација“ Крагујевац,  у  поступку  јавне  набавке  мале 
вредности  бр.  МВ-19/2016,  набавка  услуге:  Услуге  поправки  и  одржавања  медицинске  и 
прецизне опреме , објављује

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Назив наручиоца ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац

Адреса Наручиоца Краља Александра I Карађорђевића бр. 48

Интернет страница Наручиоца www.jkpvik-kg.com 

Врста наручиоца Јавно предузеће

Опис предмета набавке,
Назив и ознака из општег речника

Услуге поправки и одржавања медицинске и 
прецизне опреме, бр. МВ- 19/2016
Партија 1. Сервисирање,еталонирање и набавка 
тахографа
Партија 2.Сервисирање маханичких апарата
Партија 3.Сервисирање електро-хемијских апарата
Партија 4.Еталонирање уређаја за мерење притиска 
или разлике притиска у флуиду
Партија 6.Еталонирање апарата за мерење масе и 
пратеће опреме (ваге и тегови)
Партија 9.Еталонирање лабораторијеске опреме за 
мерење протока воде
Партија 10.Еталонирање лабораторијске опреме за 
мерење запремине воде
Партија 11.Међулабораторијска поређења
Партија 12.Резервни делови за водомере „Актарис“
50400000- Услуге поправки и одржавања 
медицинске и прецизне опреме

Процењена вредност Процењена вредност групе: 2.370.000,00 динара без 
ПДВ-а
Процењена вредност партија без ПДВ-а:
Партија 1. Сервисирање,еталонирање и набавка 
тахографа-250.000,00
Партија 2.Сервисирање маханичких апарата-
100.000,00
Партија 3.Сервисирање електро-хемијских апарата-
100.000,00
Партија 4.Еталонирање уређаја за мерење притиска 
или разлике притиска у флуиду-40.000,00
Партија 6.Еталонирање апарата за мерење масе и 
пратеће опреме (ваге и тегови)-40.000,00
Партија 9.Еталонирање лабораторијеске опреме за 
мерење протока воде-300.000,00
Партија 10.Еталонирање лабораторијске опреме за 



мерење запремине воде-220.000,00
Партија 11.Међулабораторијска поређења-
200.000,00
Партија 12.Резервни делови за водомере „Актарис“-
900.000,00

Број примљених понуда Наручилац  до  рока  предвиђеног  за  подношење 
понуда није примио ни једну понуду

Разлог за обуставу поступка Нису испуњени услови за доделу уговора из члана 
107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Оквирни термин поновног спровођења поступка Мај 2016. године

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Комисија за јавне набавке


	
	                                                                         

