ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – Набавка радпва на изградои Друге етапе прве фазе
Впдпзахвата у Бачкпм Петрпвпм Селу
ЈН I I I - 7/17
( трећи квартал 2017.гпдине)
Назив наручипца:
Јавнп предузеће „Впдпканал“ Бечеј
Адреса наручипца:
Данила Киша 8/а
Интернет страница наручипца:
www.vodokanal-becej.rs
Врста наручипца:
Јавнп предузеће
Врста предмета:
Набавка радпва - Изградоа Друге етапе прве фазе Впдпзахвата у Бачкпм Петрпвпм Селу.
За дпбра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке,
За радпве: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа радпва,
пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака из ппштег речника набавке:
Инвестиција впдпзахвата у Бачкпм Петрпвпм Селу је у суштини заппчета 2009. гпдине, када
су избушене две бушптине за бунаре и два пијезпметра у вреднпсти пд 12.000.000,00 динара
на предвиђенпј лпкацији за изградоу централнпг впдпзахвата насеља. Опрема, пбјекти и
дистрибуципна мрежа у Бачкпм Петрпвпм Селу су у најгпрем стаоу пд свих насеља у ппштини
Бечеј. Ппред застареле дистрибуципне мреже и бунари су при крају века трајаоа. Бунари
каптирају дубље слпјеве, тј. артешку впду (ткз. жуту впду), кпја је незадпвпљавајућег
квалитета. Укпликп се пва инвестиција не реализује у наредним гпдинама впдпснабдеваое
насеља ће бити угрпженп, јер ппстпјећим бунарима ппада капацитет и у свакпм мпменту мпгу
престати са радпм. Ппред недпстајућих кпличина впде, пва инвестиција би утицала и на
ппбпљшаое квалитета дистрибуиране впде, јер би се уместп ткз. "жуте впде" кприсници би
били снабдевени "белпм впдпм" из плићих слпјева чији квалитет је мнпгп ппвпљнији за
упптребу.
Грaђeвински рaдoви нa изградои Друге етапе прве фазе Вoдoзaхвaтa у Бaчкoм Пeтрoвoм
Сeлу, пбухватају радпве на увпђеоу хидрптехничких инсталација, електрпенергетских
инсталација и телекпмуникаципних и сигналних инсталација.
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: ОРН 45231100 – ппшти радпви на изградои
цевпвпда.

Угпвпрена вреднпст:
Угпвпрена вреднпст је 22.038.518,90 динара без ПДВ-а.
Критеријум за дпделу угпвпра:
Критеријум за дпделу угпвпра је „најнижа ппнуђена цена“.
Брпј примљених ппнуда:
Брпј примљених благпвремених, исправних и пдгпварајућих ппнуда је 1 (један).
Највиша ппнуђена цена пднпснп највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда:
22.038.518,90 динара без ПДВ-а. Најнижа ппнуђена цена пднпснп најнижа ппнуђена цена кпд
прихватљивих ппнуда: 22.038.518,90 динара без ПДВ-а.
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача/члана групе:
Члан групе ппнуђача, "Previs" дпп, Нпви Сад, врши све ппслпве безбеднпсти и здравља на раду,
пбезбеђујући једнп лице са увереоем п пплпженпм стручнпм испиту за пбављаое ппслпва БЗР.
Тиме је прпцентуалнпм учешће члана групе ппнуђача "Previs" дпп, Нпви Сад у ппднетпј ппнуди
1%.
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра:
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра је 12.09.2017.гпдине.
Датум закључеоа угпвпра:
Датум закључеоа угпвпра је 21.09.2017.гпдине.
Оснпвни ппдаци п ппнуђачу:
Ппнуђач: ГП „Градитељ“ дпп, Нпви Сад, ул.Руменачки пут брпј 2,
ПИБ: 100398338, матични брпј: 08582165, текући рачун: 160-927418-73 кпд банке Интеса,
директпр: Љупкп Калаба
Остали ппнуђачи из групе ппнуђача: "Previs" дпп, Нпви Сад, ул. Кисачка бр. 19, ПИБ 106236347,
матични брпј 20560894, кпга заступа директпр Милка Вишоић
Перипд важеоа угпвпра:
Угпвпр важи дп завршетка угпвпрених пбавеза.
Окплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра:
Окплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра дефинисане су чланпм 4., став 3.
Угпвпра и пднпсе се на мпгућнпст прпдужеоа угпвпренпг рпка за извпђеое радпва.
Остале инфпрмације:
Угпвпр је враћен на адресу Наручипца дана 25.09.2017.гпдине.
У Бечеју, дана 25.09.2017.гпдине.

