
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – Набавка радова на изградњи и опремању батерије бунара 

БС 4/1 и БС 4/2 у Бечеју  
 ЈН I I I - 1/17 

( 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 и опремање батерије бунара БС 4/1 и БС 4/2 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: 
 
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју  веома значајно утиче на 
будуће водоснабдевање око 25.000 становника, на установе и привреду у Бечеју. На овај 
начин оствариће се један од главних циљева пословне стратегије предузећа, а то је уредно 
снадбевање становништва водом. Наиме, овом инвестицијом би се избегла ситуација да у 
шпицевима потрошње у летњем периоду дође до смањивања притиска у водоводној мрежи, 
тј. реализацијом ове инвестиције сви грађани, који живе у стамбеним зградама на вишим 
спратовима, би имали воде током целог дана и у летњем периоду. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45231300-Радови на изградњи цевовода за 
воду и канализацију, ОРН 45262220-Бушење бунара за воду, ОРН 45311100-Радови на 
постављању електричних инсталација 
  

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 19.999.827,67 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: 19.999.827,67 динара без ПДВ-а.  

Најнижа понуђена цена: 19.999.827,67 динара без ПДВ-а. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 19.999.827,67 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 19.999.827,67 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 20.02.2017.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 27.02.2017.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: Зоран Радисављевић 
 
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 
-„Гео инжењеринг БГП“ доо, ул.Заплањска број 84Е/6, Београд, ПИБ: 104226701, матични број: 
20114452, директор: Зоран Павличић  
 
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 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. 


