
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – Набавка радова на изградњи трафо станице на 

водозахвату у Бачком Петровом Селу 
 ЈН III - 1/18 

( први квартал 2018.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 трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу.  
 
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: 
 
Постављање трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу је инвестиција без које 
сам водозахват у овом насељу општине Бечеј неће бити у могућности да функционише као 
целина.  
 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45311100-Радови на постављању електричних 
инсталација и електро-монтажни радови 
  

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 1.739.110,00 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 6. 
 

Највиша понуђена цена: 2.320.000,00 динара без ПДВ-а.  

Најнижа понуђена цена: 1.739.110,00 динара без ПДВ-а. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.320.000,00 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.739.110,00  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 08.03.2018.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 16.03.2018.године. 
 

Основни подаци о групи понуђача:  
Извођач: „Фелт“ доо, Рума, ул.Краљевачка број 48/б, ПИБ: 101340482, матични број: 08490414, 
текући рачун: 330-12000420-88 код Credit Agricole банке,  
директор: Владимир Филиповић 
 
и остали понуђачи из групе понуђача: 
-„Електромонтажа“ доо, Руски Крстур, ул.Бориса Кидрича број 63,  ПИБ: 100662057, матични 
број: 08669392, директор: Владимир Будински 
 
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период од 30 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 2. Уговора и односе 
се на повећање обима предмета набавке односно у  члану 3. Уговора и односе се на случајеве у 
којима се продужавају рокови за извођење радова односно у члану 6. Уговора и односе се на 
извођење накнадних радова. 
 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 20.03.2018.године.  
 
У Бечеју, дана 21.03.2018.године. 


