
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – Набавка УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА  

 ЈН I I-7/17 
( први квартал 2017.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 услуга-Услуге обезбеђења објеката.  
 
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 обезбеђења објеката подразумева послове физичког обезбеђења и заштите, у 
смислу личног присуства и непосредне активности радника обезбеђења, сваког дана, 24ч, на 
адреси Данила Киша, број 8/а у Бечеју као и патролне обиласке објеката Наручиоца који се 
налазе на 15 адреса које су наведене у члану два Уговора.   
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 79710000-услуге обезбеђења. 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност уговора је 2.499.155,00 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 је 1. 
 

Највиша понуђена цена: 2.499.155,00  без ПДВ-а.  

Најнижа понуђена цена: 2.499.155,00 без ПДВ-а. 

 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.499.155,00 без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.499.155,00 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 08.02.2017.године 
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 20.02.2017.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Понуђач: „Ipon Security “ доо, Нови Сад, ул. булевар Јаше Томић број 24/12, ПИБ: 106285366, 
матични број: 20570385, текући рачун: 160-325781-08 код банке Интеса, директор: Дејан 
Гољевац 
 
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 20.02.2017.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 20.02.2017.године. 


