
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – САНАЦИЈА И ДОГРАДЊА ГЛАВНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У 

БЕЧЕЈУ, ЈН III - 6/18 
( први квартал 2019.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-Санација и доградња главне црпне станице 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: 
 
Набавка радова на санацији и доградњи главне црпне станице у Бечеју је неопходна 
инвестиција како би се одвођење и пречишћавање отпадних вода могло одвијати несметано. 
Предвиђена је замена комплетне хидромашинске опреме, пумпе за отпадну воду и изградња 
новог објекта за аутоматску механичку решетку. Реализацијом ове инвестиције би се постигле 
уштеде на потрошњи електричне енергије и на трошковима одржавања и сервисирања пумпи а 
побољшао би се и ефекат одвођења отпадних вода. 
  
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45231300-Радови на изградњи цевовода за 
воду и канализацију. 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 31.878.413,52 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 односно највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 
31.878.413,52 без ПДВ-а.  



Најнижа понуђена цена односно најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
31.878.413,52 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 04.02.2019.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 18.02.2019.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Група понуђача:  
-„ГП Градитељ НС“ доо, Нови Сад, ул. Руменачки пут број 2, ПИБ: 100398338, матични број: 
08582165, текући рачун: 340-11005335-09 код Ерсте банке, директор: Љупко Калаба (носилац 
посла), 
-„Енерготехна“ доо, Нови Сад, ул.Кијевска број 24,  ПИБ: 104202125, матични број: 20113278, 
директор: Емил Совиљ (члан групе), и 
-„Hydrovision“ доо, Београд-Вождовац, ул.Тимочке дивизије број 7/20, ПИБ: 108655759, матични 
број: 21042358, директор: Драган Радисављевић 
 
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период до извршења уговорених радова. 
 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

У члану 2. и члану 4. уговора наведене су околности које представљају основ за измену уговора а 
које се односе на продужење рока за извођење радова односно на повећање обима предмета 
набавке у складу са чланом 115., став 1., ЗЈН. 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 22.02.2019.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 25.02.2019.године. 


