ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – НАБАВКА РАДОВА НА ЗАМЕНИ ВОДОВОДНИХ ДЕЛОВА У
ШАХТОВИМА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У БЕЧЕЈУ, III ФАЗАЈН III-4/20
(четврти квартал 2020.године)
Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј
ул.Данила Киша 8а, Бечеј
www.vodokanal-becej.rs
Врста наручиоца:
Јавно предузеће
Врста предмета:
Набавка радова – Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже
у Бечеју, III фаза.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза
обухвата радове чијом реализацијом би се решио проблем немогућности затварања и
изолација хаварисаних деоница дистрибутивне водоводне мреже. Наиме, како вентили у
чвориштима нису исправни, постоји проблем затварања мреже, те је стога неопходно да се
врше затварања на магистралном воду или чак да се зауставља рад фабрике воде, а то ствара
додатне проблеме, јер грађанство остаје без снабдевања водом, а због велике количине воде у
цевима, пражњење цеви траје предуго што продужује време отклањања хаварије и ствара
додатне губитке у водоводној мрежи.
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45231300-Радови на изградњи цевовода за
воду и канализацију.
Уговорена вредност:
Уговорена вредност уговора је 28.322.817,00 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.
Понуђена цена:
- Највиша: 28.322.817,00 динара
- Најнижа: 28.322.817,00 динара
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 28.322.817,00 динара
- Најнижа: 28.322.817,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Датум доношења одлуке о додели уговора:
Датум доношења одлуке о додели уговора је 11.12.2020.године.
Датум закључења уговора:
Датум закључења уговора је 17.12.2020.године.
Основни подаци о добављачу:
Понуђач: доо „Energy LTD“, Нови Сад, ул. Партизанска број 53, Нови Сад, ПИБ: 107292650,
матични број: 20715777, текући рачун: 310-216987-25 код NLB банке, директор Марко Ђерић.
Период важења уговора:
Уговор производи правно дејство од дана потписивања до дана реализације уговорених
обавеза.
Околности које представљају основ за измену уговора:
Регулисано у члану 17. Уговора а у складу са чланом 115., ЗЈН.

Остале информације:
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 21.12.2020.године.

У Бечеју, дана 21.12.2020.године.

