
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ РАДОВА  

- Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода у деловима улица 
Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендреа, Зилахи 

Лајоша и Партизанске у Бечеју - 
 ЈН III - 5/17 

( трећи  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 – радова на изградњи канализације отпадних вода у деловима улица Јована 
Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендреа, Зилахи Лајоша и Партизанске у 
Бечеју.  
 
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: 
 
Предмет јавне набавке је набавка радова на изградњи канализације отпадних вода у деловима 
улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и 
Партизанске у Бечеју. Набавком  је предвиђена изградња колектора секундарне канализације 
(мањи пречници и дубине) коју карактерише најјефтинији дужни метар канализације па је, 
самим тим, број нових потенцијалних корисника највећи по уложеним средствима. Ако се не 
реализује ова инвестиција и даље ће се вршити загађење подземне воде и постојаће опасност 
од изливања фекалија из септичких јама, а самим тим и ризик од заразе становништва. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 45231300 – Радови на изградњи цевовода за 
воду и канализацију. 
  

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 9.463.284,50 динара без ПДВ-а. 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
  



 
Број примљених понуда:  
Број примљених благовремених понуда је 4. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена: 
Највиша понуђена цена је: 13.336.132,00 динара 
Најнижа понуђена цена је: 9.463.284,50 динара 
 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 13.336.132,00 динара 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 9.463.284,50 динара 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Нема поизвођача. 
 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Датум доношења одлуке о додели уговора је 28.06.2017.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 20.07.2017.године. 
 

Основни подаци о понуђачу:  
Група понуђача: Носилац посла - ГП „Градитељ НС“ доо, Нови Сад, ул. Руменачки пут бр. 2, и  
„Институт за безбедност МИБ“ доо, Нови Сад, ул.Александра Тишме бр.17, 
Адреса: Нови Сад, ул. Руменачки пут бр. 2 
ПИБ: 100398338, матични број: 08582165,  
број текућег рачуна: 265-2010310006200-82 код Raiffeisen банке,  
директор: Љупко Калаба 

 
 
Период важења уговора:  

Уговор ступа на правну снагу када га потпишу обе уговорне стране и важи до завршетка 
изведених радова, односно до истека гарантног рока. Рок за извођење радова је 90 
календарских дана од дана увођења извођача у посао. Гарантни рок је 24 месеца од дана 
примопредаје радова. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора:  
Околности које представљају основ за измену уговора дефинисане су чланом 4. Уговора, а 
односе се на продужење рока за извршење радова у случају више силе и других 
елементарних непогода, измене пројектно-техничке документације под условом да обим 
радова прелази обим од 10% уговорених радова и у случају прекида радова који траје дуже 
од два дана или је изазван актом надлежног органа.    
 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 24.07.2017.године.  
 
 
У Бечеју, дана 25.07.2017.године. 


