
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ЦРПНОМ 

СТАНИЦОМ У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ-I ФАЗА, ЈН III - 5/19 
( трећи квартал 2019.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 канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони-I 
фаза.  
 
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 радова на изградњи канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони-I 
фаза обухвата радове на изградњи фекалне канализације у делу Новосадске улице до РШ-НОВ7, 
грађевинске радове на изградњи црпне станице и електроенергетске радове на опремању 
црпне станице. 
  
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45232410-Радови на канализационој мрежи. 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 15.923.753,30 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 односно највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 
15.923.753,30 без ПДВ-а.  

Најнижа понуђена цена односно најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
15.923.753,30 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 05.09.2019.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 16.09.2019.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Понуђач: „Imperial buildings“ доо, Нови Сад, ул. Ђорђа Зличића број 22, ПИБ: 105098063, матични 
број: 20312947, текући рачун: 160-457750-55 код банке Интеса, директор: Илија Мандић 
 
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период до извршења уговорених радова а у складу са чланом 4.Уговора. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

У члану 4. и члану 7. уговора наведене су околности које представљају основ за измену уговора а 
које се односе на продужење рока за извођење радова односно на појаву вишкова радова у 
складу са чланом 115., став 1., ЗЈН. 
 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 16.09.2019.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 16.09.2019.године. 


