
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – набавка услуге ревитализације бунара 

 ЈН II-7/16 
( четврти квартал 2016.године) 

 
 

Назив наручиоца:  
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј 
 
Адреса наручиоца:  
Данила Киша 8/а 
 
Интернет страница наручиоца:  
www.vodokanal-becej.rs 
 

         Врста наручиоца:  
Јавно предузеће 
 
Врста предмета:  
Набавка услуге ревитализације бунара.  
 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,  
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
 
Набавка услуга ревитализције бунара  неопходна је  ради задржавања постојећих капацитета 
изворишта. Просечан радни век бунара је око 15-20 година у зависности од квалитета извођења 
радова. После тог периода ревитализацијом је могуће продужити век трајања бунара за 3-5 
година. Један бунар се максимално може ревитализовати 4-5 пута. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 71332000-геотехничке инжењерске услуге. 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност уговора је 1.999.694,00 динара без ПДВ-а. 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
  

Број примљених понуда:  

Број примљених благовремених, исправних и одговарајућих понуда: 1 (једна).  
 

Највиша понуђена цена: 1.999.694,00   динара, без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена: 1.999.694,00 динара, без ПДВ-а. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.999.694,00   динара, без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.999.694,00  динара, без ПДВ-а. 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
- 



 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Датум доношења одлуке о додели уговора је 21.10.2016.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 28.10.2016.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Понуђач: „Гео инжењеринг БГП“, Београд, ул. Заплањска , број 84Е/1./6,  
ПИБ: 104226701, матични број: 20114452, текући рачун: 205-160945-22 код Комерцијалне банке 
ад Београд, заменик директора: Зоран Павличић 
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

- 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 01.11.2016.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 02.11.2016.године. 
 


