
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – Израда пројектно техничке документације за изградњу 
канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом риту у Бечеју, 

 ЈН II - 13/18 
(други 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 услуга- Израда пројектно техничке документације са изградњу канализације отпадних 
вода са црпним станицама у Малом риту у Бечеју.  
 
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: 
 
Предмет јавне набавке је израда хидрограђевинског и електроенергетског пројекта за 
грађевинску дозволу, техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за 
извођење за изградњу канализације отпадних вода у улицама: Омладинска, Војводе Радомира 
Путника, Војводе Живојина Мишића, Воћњака, Сутјеска, Славка Родића, Повртарска и Шиштак у 
Бечеју са припадјућим црпним станица. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 71322000-услуге техничког пројектовања у 
грађевинарству за нискоградњу 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност уговора је 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 је 1. 

Највиша понуђена месечна цена: 500.000,00 без ПДВ-а.  

Најнижа понуђена месечна цена: 500.000,00 без ПДВ-а. 



 

Највиша понуђена месечна цена код прихватљивих понуда: 500.000,00  без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена месечна цена код прихватљивих понуда: 500.000,00 без ПДВ-а. 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Део уговора који ће се извршити преко подизвођача односи се на техничку контролу пројекта за 
грађевинску дозволу. 
 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Датум доношења одлуке о додели уговора је 17.05.2018.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 25.05.2018.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Понуђач: „Aquaeductus CO“ доо , Београд-Нови Београд, ул. Јурија Гагарина број 164б, ПИБ: 
108371032, матични број: 20985810, текући рачун: 205-203283-78 код Комерцијалне банке, 
директор: Борјана Ђурић, и 
 
Подизвођач: 
-Мирела Еркић ПР, агенција за пројектовање и техничко саветовање W&S group , Београд-Земун, 
ул. Бојчинска број 5.    
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период до завршетка уговорених обавеза. 
 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

- 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 05.06.2018.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 05.06.2018.године. 


