
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – набавка материјала за водовод и канализацију 

 ЈН I-2/18, партија 1-набавка водомера 
( четврти квартал 2018.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 материјала за водовод и канализацију, партија 1-набавка водомера.  
 
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: 
 
Набавка материјала за водовод и канализацију неопходног за обављање активности из основне 
делатности предузећа. 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 38421100-водомери, 44115210-
водоинсталатерски материјал, 44161000-цевоводи, 44163000-цеви и арматура, 44167000-
различити прибор за цеви 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност уговора је 1.500.000,00 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 за партију 1 - набавка 
водомера: 1 (једна).  
 

Највиша понуђена цена односно највиша понуђена цена код прихватљивих понуда : 1.496.700,00  
динара, без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена односно најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда : 1.496.700,00 
динара, без ПДВ-а. 
 
Износ који је опредељен као цена понуде представља укупну вредност оквирних количина 
по јединичним ценама, који износ је дефинисан у сврху оцене понуда применом 
критеријума за доделу уговора "најнижа понуђена цена". 



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

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Датум доношења одлуке о додели уговора је 12.12.2018.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 21.12.2018.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Понуђач: „Инса“ ад, Земун, ул. Тршћанска, број 21,  
ПИБ: 100001693, матични број: 07006357, текући рачун: 190-1230-80 код JUBMES BANKA, ад, 
Београд, директор: Јовица Зарић 
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

- 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 26.12.2018.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 26.12.2018.године. 
 


