
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – ИЗВОЂЕЊЕ ПРИКЉУЧАКА НА ВОДОВОДНУ И 

КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ, ЈН III - 6/19 
(  четврти 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- Извођење прикључака на водоводну и канализациону мрежу  
 
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 извођењу прикључака на водоводну и канализациону мрежу је неопходна 
ради што ажурнијег решавања поднетих захтева трећих лица за израду прикључака на 
водоводну или канализациону мрежу. Набавка радова обухвата, првенствено, радове као што 
су исколчење трасе водовода и канализације предвиђене за изградњу, ручни ископ земље II 
категорије за ровове и радне јаме просечне дубине до 2 м, машински ископ земље II категорије 
просечне дубине до 2 м, као и транспорт грађевинског материјала и одвоз вишка земље. Место 
извршења радова је територија општине Бечеј односно Бечеј, Бачко Петрово Село, Бачко 
Градиште, Милешево, Радичевић и Пољанице. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45231300-Радови на изградњи цововода за 
водовод и канализацију. 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 4.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
  

Број примљених понуда:  

Број примљених благовремених, исправних и одговарајућих понуда је 1. 
 

Највиша понуђена цена односно највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.000.000,00 
без ПДВ-а.  



Најнижа понуђена цена односно најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.000.000,00 
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 18.09.2019.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 30.09.2019.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Група понуђача: „Flowtech“ доо, Нови Сад, ул. Станоја Станијевића број 6, ПИБ: 110014821, 
матични број: 21285331, текући рачун: 330-0000015009725-60 код Credit Agricole банке, 
директор: Срђан Ковачић (као Носилац посла) и Energy pro doo Нови Сад, ул.Ружин гај бр.15, 
ПИБ: 106053067, матични број: 20516984, директор: Игор Неговановић (као Члан групе понуђача) 
 
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период од годину дана или до финансијске реализације уговора. 
 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

- 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 03.10.2019.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 03.10.2019.године. 


