
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - Набавка опреме за дезинфекцију пијаће воде на локацији 

водозахвата у Милешеву-  
 ЈН I-6/20 

(први квартал 2020.године) 
 
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј 
Данила Киша 8а 
www.vodokanal-becej.rs 
 

         Врста наручиоца:  
Јавно предузеће 
 
Врста предмета, 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 je набавка добара - Набавка опреме за дезинфекцију пијаће воде на 
локацији водозахвата у Милешеву. Набавка опреме за дезинфекцију воде за насеље Милешево 
је неопходна јер се применом постројења за производњу мешовитог дезинфектанта, на месту 
потрошње, решава проблем дезинфекције воде, проблем стварања трихалометана, проблем 
заштите животне средине, здравља људи и уштеде енергије у складу са најстрожијим 
европским еколошким прописима. 
 
Ознака и назив и из општег речника набавке: 42993100-Хлоринатори и 42993200-Уређаји за 
дозирање. 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност уговора је 10.503.774,00 динара без ПДВ-а. 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је „eкономски најповољнија понуда“. 
  

Број примљених понуда:  
Број примљених благовремених, исправних и одговарајућих: 1 (једна).  
 

Највиша и најнижа понуђена цена: 

Највиша понуђена цена: 10.503.774,00 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена: 10.503.774,00 динара без ПДВ-а. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 10.503.774,00 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 10.503.774,00 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 17.03.2020.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 23.03.2020.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Понуђач: „Сигма“ доо Кула, ул. Маршала Тита, број 248б, 25230 Кула 
ПИБ: 100582258, матични број: 08176094, текући рачун 340-11024182-19 код Ерсте банке, 
директор: Драган Капичић 
 
Период важења уговора:  
Уговор ступа на правну снагу даном потписивања обе уговорне стране а до испуњења 
уговорених обавеза. 
 
Околности које представљају основ за измену уговора:  
Дефинисано у члану 15. Уговора, у складу са чланом 115. ЗЈН. 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 27.03.2020.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 27.03.2020.године. 
 


