
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – Набавка услуга баждарења и сервисирања водомера  

 ЈН II - 4/19 
( други 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 услуга – Услуге баждарења и сервисирања водомера.  
 
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 услуга баждарења и сервисирања водомера за потребе ЈП 
"Водоканал" Бечеј, са свим пратећим радњама, као што су замена старог механизма са новим, 

чишћење и сачмарење кућишта и затварача водомера и замена кућишта водомера новим. Ова услуга 
врши се ради одржавања континуитета у дистрибуцији воде за пиће крајњим корисницима. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 50411100 – услуге одржавања и поправке 
водомера. 
  

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
  

Број примљених понуда:  

Број примљених благовремених понуда је 1 (једна). 

 

Највиша понуђена цена: 993.360,00 без ПДВ-а.  

Најнижа понуђена цена: 993.360,00 без ПДВ-а. 

 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 993.360,00  без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 993.360,00  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 11.06.2019.године.  
 
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 18.06.2019.године. 
 
 

Основни подаци о понуђачу:  

Понуђач: „ИНСА“ ад, Земун, ул. Тршћанка бр. 21, 

ПИБ: 100001693, матични број: 07006357, текући рачун: 190-1230-80 код Јумбес банке  

директор: Јовица Зарић 
 
 
Период важења уговора:  

Уговор се закључује на период од годину дана или до реализације уговореног износа. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора:  
Дефинисано у члану 8. Уговора а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 21.06.2019.године.  
 
 
 
 
 
У Бечеју, дана 21.06.2019.године. 


