
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – Набавка радова на изградњи Прве етапе прве фазе 

Водозахвата у Бачком Петровом Селу  
 ЈН I I I - 2/17 

( други квартал 2017.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 - Изградња Прве етапе прве фазе Водозахвата у Бачком Петровом Селу.  
 
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: 
 

Грaђeвински рaдoви нa извoђeњу хидрoтeхничких oбjeкaтa вoдoзaвхaтa у Бaчкoм Пeтрoвoм 
Сeлу, кao штo су: 

Изрaдa плaтфoрми зa смeштaj oпрeмe бунaрa Б-1 и Б-2 
Изрaду пoвeзних цeвoвoдa нa вoдoзaхвaту 
Изрaду прикључнoг цeвoвoдa нa вoдoзaхвaту 
Изрaду шaхтoвa нa вoдoзaхвaту (сaбирни шaхт и шaхтoви мeрaчa прoтoкa) 
Изрaду хидрoфoрскe кућицe и 
Урeђeњe кругa (приступнe сaoбрaћajницe, oгрaдa и кaпиja).  
  
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45231100 – општи радови на изградњи 
цевовода. 
  

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 10.399.747,74 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: 10.399.747,74 динара без ПДВ-а.  

Најнижа понуђена цена: 10.399.747,74 динара без ПДВ-а. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 10.399.747,74 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 10.399.747,74 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 24.04.2017.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 26.04.2017.године. 
 

Основни подаци о понуђачу:  

Понуђач: ГП „Градитељ“ доо, Нови Сад, ул.Руменачки пут број 2,  

ПИБ: 100398338, матични број: 08582165,  

текући рачун: 160-927418-73 код банке Интеса,  

директор: Љупко Калаба 
 
Период важења уговора:  

Уговор важи до завршетка уговорених обавеза. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора:  
Околности које представљају основ за измену уговора дефинисане су чланом 4., став 3. 
Уговора и односе се на могућност продужења уговореног рока за извођење радова.  
 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 05.05.2017.године.  
 
У Бечеју, дана 05.05.2017.године. 


