
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – Набавка новог камиона кипера на лизинг  

 ЈН I-7/19 
(трећи 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 добара – Нови камион кипер на лизинг.  
 
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 мини багера је неопходна због повећаног обима послова како на радовима за 
прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу, тако и због све више потребних 
интервенција које јавно предузеће налази на тржишту а то су углавном различите врсте 
земљаних и хидротехничких радова. 
  
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 34134200 - Кипери 
  

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 4.973.739,50 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 : 4.973.739,50 
динара без ПДВ-а.  

Најнижа понуђена цена односно највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.973.739,50  
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 25.07.2019.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 05.08.2019.године. 
 

Основни подаци о групи понуђача:  
 
Давалац лизинга: „Sogelease Srbija“ доо, Београд, ул.Булевар Зорана Ђинђића број 50 а/б, ПИБ: 
104219657, матични број: 20116161, текући рачун: 275-0000220034711-18 код Societe Generale 
доо банке, одговорно лице: председник ИО Борис Стевић, и  
 
Испоручилац: „Еуроделови ДСЗ“ доо, Кнић, ПИБ: 106804750, матични број: 20684321, текући 
рачун: 160-343915-23 код банке Интеса ад Београд,  
директор: Синиша Станковић 
 
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период од 48 месеци од дана закључења уговора. 
 

Околности које представљају основ за измену уговора:  
- 

 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 05.08.2019.године.  
 
 
 
У Бечеју, дана 05.08.2019.године. 


