
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода 

у делу ул.Милоша Бугарског  
 ЈН I I I - 9/16 

( први квартал 2017.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 канализације отпадних вода у делу ул.Милоша Бугарског.  
 
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: 
 
На предметној деоници улице не постоји канализација отпадних вода. Постоје само септичке јаме 

изграђене у двориштима корисника, које најчешће нису изграђене по прописима, тј. нису 

водонепропусне, и тиме загађују подземне воде и земљиште. Предмет овог пројекта је канализација 

отпадних вода у улици Милоша Бугарског у делу од Пролетерске улице до улице Зилахи Лајоша. 

Пројектом је предвиђена изградња канализације отпадних вода, употребом канализационих цеви ПВЦ 

ДН 250 СДР 41, укупне дужине 367 м, просечни подужни пад колектора износи 2,2 ‰. На пројектованој 

канализацији се предвиђа изградња укупно 11 ревизионих шахтова, дубине од 2,68 м до 1,38 м. 

Реципијент предметне деонице је постојећа канализација отпадних вода у Пролетерској улици. 

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45231300-Радови на изградњи цевовода за 
воду и канализацију. 
  

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 1.995.319,00 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 2. 



 

Највиша понуђена цена: 2.474.186,00 динара без ПДВ-а.  

Најнижа понуђена цена: 1.995.319,00 динара без ПДВ-а. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.474.186,00 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.995.319,00 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 08.02.2017.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 20.02.2017.године. 
 

Основни подаци о понуђачу:  
Понуђач: ГП „Градитељ НС“ доо, Нови Сад, ул.Руменачки пут број 2, ПИБ: 100398338, матични 
број: 08582165, текући рачун: 265-2010310006200-82 код банке Raiffeisen,  
директор: Љупко Калаба 
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период од 45 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 члану 8. Уговора и 
односе се на извођење накнадних радова. 
 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 01.03.2017.године.  
 
У Бечеју, дана 01.03.2017.године. 


