
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ РАДОВА ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

 ЈН III-2/15 
( трећи квартал 2015.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:  
Радови изградње канализације отпадних вода.  
 
Опис предмета (за радове):  
Природа и обим радова односи се на грaђeвинске рaдoве на  изгрaдњи кaнaлизaциje oтпaдних вoдa 

у укупнoj дужини oд 1.027 м, нa 4 лoкaциje у Бeчejу. 
 
По основним обележјима радова, реч је о земљаним, монтажерским, бетонским и осталим  
радовима (припрeма грaдилиштa и урeђeње лoкaциje нaкoн извeдeних рaдoвa). 
 
Место извршења радова обухвата делове улица Незнаног јунака (нa дeлу oд улицe Aрaњи 
Jaнoшa дo улице Бoкaњ Дeжea), Петефи Шандора (нa дeлу oд улицe Свeтoзaрa Mилeтићa дo 
улице Свeтoзaрa Maркoвићa), Севера Ђуркића и Потиске (нa дeлу oд улицe Mилaнa Toплицe дo 
Вукa Кaрaџићa), у Бечеју. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45231300-Радови  на изградњи цевовода за 
воду и канализацију. 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност  је 2.233.137,22 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 две. 
 



Понуђена цена: 
- Највиша: 2.290.236,90 динара 
- Најнижа: 2.233.137,22 динара 

 
 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 
- Највиша: 2.290.236,90 динара 
- Најнижа: 2.233.137,22 динара 

 
 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
- 
 
 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Датум доношења одлуке о додели уговора је 15.07.2015.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 21.07.2015.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Понуђач: „Градитељ НС“, Нови Сад, ул. Руменачки пут број 2, ПИБ: 100398338, матични број: 
08582165, као Извођач радова. 
 
 
Период важења уговора:  
Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза уговорних 
страна. 
 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

Околности које представљају основ за измену уговора дефинисане су чланом 3. Уговора а 
односе се на продужење рока за извршење радова у случају више силе и других природних 
непогода и догађања чије се наступање није могло у напред предвидети.  
 
 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 23.07.2015.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 27.07.2015.године. 


