
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА  
Изградња канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића 

и Ђуре Јакшића у Бечеју 
 

Бр. ЈН III-5/16 
( четврти квартал 2016. године) 

 
 
Назив наручиоца:  
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј 
 
Адреса наручиоца:  
Данила Киша 8/а, Бечеј 
 
Интернет страница наручиоца:  
www.vodokanal-becej.rs 
 
Врста наручиоца:  
Јавно предузеће 
 
Врста предмета:  
Назив и ознака из општег речника набавке: шифра из ОРН 45231300 - Радови на изградњи цевовода 
за воду и канализацију 

 
Опис предмета (за радове):  
Пројектом се предвиђа изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Ђуре Јакшића и 

Стевана Којића у Бечеју. Колектор почиње на месту прикључка предметног колектора на главни 
колектор код атмосферског канала у ул. Радивоја Симића, а завршава се код раскрснице ул. Ђуре 
Јакшића и Димитрија Туцовића. Колектор се гради од ПВЦ цеви ДН 315 мм, у укупној дужини од 
1.476,80 м. 

 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност радова је 14.445.499,72 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 3 (три). 

 

Највиша односно најнижа понуђена цена 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда износи 17.499.128,00 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда износи 14.445.499,72 динара без ПДВ-а.  
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Нема подизвођача. 



 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Датум доношења одлуке о додели уговора је 23.12.2016. године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 30.12.2016. године. 
 

Основни подаци о извођачу:  
Група понуђача: "Јаворник" доо, ул. Пролетерских бригада бр. 123, Суботица (као Лидер групе), 
и "Потиски водоводи" доо, ул. Железничка бр. 22, Хоргош, 
адреса: ул. Пролетерских бригада бр. 123, Суботица 
ПИБ: 100961109, 
матични број: 08480087, 
текући рачун:  330-2000055-53 код банке Кредит Агрикол Банке 
овлашћени заступник: Миленко Танасић, директор. 
 
Период важења уговора:  
Уговор ступа на правну снагу када га потпишу обе уговорне стране и важи до завршетка 
изведених радово, односно до истека гарантног рока. Рок за извођење радова је 45 
календарских дана од дана увођења извођача у посао. Гарантни рок је 2 године од дана 
примопредаје радова. 
 
Околности које представљају основ за измену уговора:  
Околности које представљају основ за измену уговора дефинисане су чланом 4. и чланом 16. 
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 16.01.2017. године.  
 
 
 
У Бечеју, дана 17.01.2017. године. 


