
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
ЗА НАБАВКУ РАДОВА - ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ЦЕВОВОДА 

ВОДОЗАХВАТА ЗА БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО 
 

Бр. ЈН III-6/16 
( четврти квартал 2016. године) 

 
 
Назив наручиоца:  
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј 
 
Адреса наручиоца:  
Данила Киша 8/а, Бечеј 
 
Интернет страница наручиоца:  
www.vodokanal-becej.rs 
 
Врста наручиоца:  
Јавно предузеће 
 
Врста предмета:  
Назив и ознака из општег речника набавке: шифра из ОРН 45231300 - Радови на изградњи цевовода 
за воду и канализацију 

 
Опис предмета (за радове):  
Пројектом се предвиђа да се прикључни цевовод гради од полиетиленских цеви високе густине PE 

HD PE-100, PN  10 бара. Цевовод је намењен прикључењу водозахвата на дистрибуциону мрежу 
насеља. Дужина цевовода износи 657.00 м, од чега је 293.30 м предвиђено од PE HD PE-100 DN 355 
мм, а 363.70 м од PE HD PE-100 DN 110 мм.  
 

Прикључење пројектованог цевовода на постојећу мрежу је предвиђено на месту раније изграђеног 
чвора у улици Патријарха Вићентија Проданова (раскрсница са улицом Теодора Илића Чешљара). 

Поред тога предвиђају се и успутна прикључења на постојећу мрежу и то на раскрсницама улице П. 
Ташина са: Омладинском, ул. Душана Нонина и улицом Теодора Илића Чешљара.   
 

Место извођења радова је југоисточна периферија насеља Бачког Петровог Села. 

 
Уговорена вредност:  
Уговорена вредност уговора је 4.897.480,80 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 је једна. 

Највиша односно најнижа понуђена цена, а уједно и највиша односно најнижа понуђена цена 
код прихватљивих понуда износи 4.897.480,80 динара без ПДВ-а. 



 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Нема подизвођача. 
 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Датум доношења одлуке о додели уговора је 21.11.2016. године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 24.11.2016. године. 
 

Основни подаци о извођачу:  
Понуђач: ГП "Градитељ НС" д.о.о, Нови Сад 
адреса: ул. Руменачки пут бр. 2, Нови Сад, 
ПИБ: 100398338, 
матични број: 08582165, 
текући рачун:  160-927418-73 банка ИНТЕСА 
овлашћени заступник: Љупко Калаба, директор. 
 
Период важења уговора:  
Уговор ступа на правну снагу када га потпишу обе уговорне стране и важи до завршетка 
изведених радово, односно до истека гарантног рока. Рок за извођење радова је 45 
календарских дана од дана увођења извођача у посао. Гарантни рок 2 године од примопредаје 
радова. 
 
Околности које представљају основ за измену уговора:  
Околности које представљају основ за измену уговора дефинисане су чланом 4. и чланом 16. 
Уговора а односе се на продужење рока за извршење радова у случају више силе и других 
природних непогода и догађања чије се наступање није могло у напред предвидети и на 
измену пројектно-техничке документације од стране Наручиоца а у складу са важећим 
прописима.  
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 02.12.2016. године.  
 
 
 
У Бечеју, дана 02.12.2016. године. 


