
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – Набавка радова на изградњи и опремању бунара Б-1/1 у 

Бачком Градишту, ЈН III - 4/18 
( трећи 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 радова – Изградња и опремање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту.  
 
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: 
 
Бушењем, опремањем и повезивањем у систем бунара Б-1/1 у Бачком Градишту, који би 
каптирао слојеве "беле" воде на локацији садашњег бунара "жуте" воде, побољшао би се 
квалитет дистрибуиране воде током целе године. 
Предмер и предрачун инвестиције је одређен у Пројекту за извођење бунара Б-1/1 у Бачком 
Градишту, израђен од стране "Hiding" доо из Новог Сада, током 2016.године.  У случају да се 
не реализује овај пројекат, део насеља Бачког Градишта би се и даље снабдевао водом 
лошијег квалитета током летњег периода. Инвестиција је битна, јер постојећем бунару Б-3 
константно опада капацитет и постоји могућност, да се бунар жуте воде мора користити за 
водоснабдевање током целе године. 
Поред бушења бунара, радови се односе на геодетске, земљане, бетонске, армирачке, 
зидарске, изолатерске и браварске, као и електроенергетски радови. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45262220-Бушење бунара за воду 
  

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 13.053.294,60 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: 13.053.294,60  динара без ПДВ-а.  

Најнижа понуђена цена: 13.053.294,60  динара без ПДВ-а. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 13.053.294,60  динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 13.053.294,60  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 16.07.2018.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 17.07.2018.године. 
 

Основни подаци о групи понуђача:  
Извођач: „Геониг гроуп“ доо, Београд, ул.Краљице Марице број 25, ПИБ: 102602711, матични 
број: 17456024, текући рачун: 155-20670-80 код Халк банке,  
директор: Дејан Николић 
 
и остали понуђачи из групе понуђача: 
-„ХГ Хидро група“ доо, ул.булевар Михаила Пупина број 10з/I/пп8, Београд, ПИБ: 104887158, 
матични број: 20263644, директор: Предраг Станковић 
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период од 60 календарских дана од дана увођења у посао. 
 

Околности које представљају основ за измену уговора:  
 

Околности које представљају основ за измену уговора садржане су у члану 4. Уговора и односе 
се на случајеве у којима се продужавају рокови за извођење радова односно у члановима 7. и 8. 
Уговора и односе се на извођење вишкова радова односно накнадних радова. 
 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 25.07.2018.године.  
 
 
 
У Бечеју, дана 25.07.2018.године. 


