
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
ЗА НАБАВКУ РАДОВА 

– Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Петефи Шандора, 
Републиканске, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и 

 Димитрија Туцовића у Бечеју 
ЈН III - 4/17 

( 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 радова – Изградња канализације отпадних вода  
 
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: 
 
На предметној деоници улице не постоји канализација отпадних вода. Постоје само септичке 
јаме изграђене у двориштима корисника, које најчешће нису изграђене по прописима, тј. нису 
водонепропусне, и тиме загађују подземне воде и земљиште. Предмет овог пројекта је 
канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканске, Дожа Ђерђа, 
Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју, Укупна дужина је 2.064 м, пречник цеви је од 
160 до 250 мм, од ПВЦ материјала. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45231300-Радови на изградњи цевовода за 
воду и канализацију. 
  

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 9.610.015,00 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 4. 
 



Највиша понуђена цена: 12.476.295,60 динара без ПДВ-а.  

Најнижа понуђена цена: 9.610.015,00 динара без ПДВ-а. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 12.476.295,60 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 9.610.015,00 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 23.03.2017. године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 03.04.2017. године. 
 

Основни подаци о понуђачу:  
Заједничка понуда - "Imperial Buildings" доо, Нови Сад и "Eko Gradnja" доо Зрењанин: 
 
Лидер групе понуђача: "Imperial Buildings" доо, Нови Сад, ул. Ђорђа Жличића бр. 22, Нови Сад, 
ПИБ: 105098063, матични број: 20312947, број рачуна 160-457750-55 код банке Интеса Банка, 
кога заступа директор Илија Мандић, 
 
Остали понуђачи из групе понуђача 
"Еко Градња" доо, Зрењанин, ул. VII Војвођанске бригаде бр. 16, Зрењанин, ПИБ 104355010, 
матични број 20148497, кога заступа директор Синиша Кукин. 
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период од 90 календарских дана од дана увођења извођача у посао. 
 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

Околности које представљају основ за измену уговора садржане су у члану 4. Уговора и односе 
се на случајеве у којима се продужавају рокови за извођење радова односно у члану 8. Уговора и 
односе се на извођење накнадних радова. 
 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 03.04.2017. године.  
 
У Бечеју, дана 04.04.2017.године. 


