
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ РАДОВА ИЗРАДЕ БУНАРА Б- III-6/1 НА ВОДОЗАХВАТУ У БЕЧЕЈУ 

 ЈН III-1/16 
( први квартал 2016.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 израде бунара Б-III-6/1.  
 
Опис предмета (за радове):  
 
 
Природа и обим радова подразумевају три фазе: 
1.припремно-завршне радове (Транспорт бушаћег постројења, алата и материјала за уградњу у 
бунар, монтажа и демонтажа бушаћег постројења, ископ базена за смештај и одржавање радног 
флуида за бушење, чишћење и одвоз набушеног материјала, довођење радилишта у првобитно стање 

по завршетку радова) 
2. израда бунара Б-III/6-1  

3. ликвидација бунара Б-III/6 (Провера стања у бунару, Испирање и дезинфекција бунара, Запуна 
филтерске конструкције Ø 219 мм грађевинским шљунком погодне гранулације у интервалу од 130,0 - 

80,0 м, Изолација експлоатационе колоне Ø 323 мм, Довођење локације у првобитно стање по 
завршетку радова) 
 
По основним обележјима радова, реч је о хидрoгeoлoшким рaдoвима. Место извршења радова је  
Вoдoзaхвaт у Бeчejу. 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45262220-Бушење бунара за воду. 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност уговора је 4.895.900,00 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 једна. 
 

Највиша односно најнижа понуђена цена, а уједно и ајвиша односно најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда износи 4.895.900,00 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 25.02.2016.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 02.03.2016.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Понуђач: „Гео инжењеринг БГП“, Београд, ул. Заплањска 84Е/6,  
ПИБ: 104226701, матични број: 20114452,  
директор: Софија Павличић 
 
 
Период важења уговора:  
Уговор ступа на правну снагу даном потписивања 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. и чланом 4. 
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 и на измену 
пројектно-техничке документације од стране Наручиоца а у складу са важећим прописима.  
 
 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 03.03.2016.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 03.03.2016.године. 


