
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – Набавка радова на замени електромоторних вентила у 

филтер станици на фабрици воде  
 ЈН I I I - 3/17 

( други 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 радова- Замена електромоторних вентила у филтер станици на фабрици воде.  
 
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: 
 
Замена електромоторних вентила у филтер станици на фабрици воде у Бечеју спада у 
инвестиције одржавања које треба што пре извршити. На старим вентилима вода константно 
цури током целе године, а постоји и опасност од хаварије због старости материјала. Ако не дође 
до замене електромоторних вентила са редукторима у цевној галерији филтер станице, при 
преради воде, губици ће се и даље повећавати, а могу и довести до принудног заустављања 
рада филтер станице, што значи да би се граду испоручивала техничка вода. 
  
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 50512000 – услуге поправке и одржавање 
вентила. 
  

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 24.311.556,00 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: 24.311.556,00 динара без ПДВ-а.  



Најнижа понуђена цена: 24.311.556,00 динара без ПДВ-а. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 24.311.556,00 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 24.311.556,00 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 31.03.2017.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 11.04.2017.године. 
 

Основни подаци о понуђачу:  

Понуђач: „Energy LTD“ доо, Нови Сад, ул.Партизанска број 53,  

ПИБ: 107292650, матични број: 20775777,  

текући рачун: 330-15007587-72 код Credit Agricole банке,  

директор: Марко Ђерић 
 
Период важења уговора:  

Уговор важи до завршетка уговорених обавеза. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора:  
Околности које представљају основ за измену уговора дефинисане су чланом 4., став 3. 
Уговора и односе се на могућност продужења уговореног рока за извођење радова. Такође, 
измене током трајања уговора могуће је вршити на основу члана 17. Уговора а на основу 
члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама.   
 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 18.04.2017.године.  
 
У Бечеју, дана 18.04.2017.године. 


