
 

_______________________________________________________________________________________________________

Обавештење о закљученим уговорима у поступку јавне набавке за добра по партијама број ЈН 18/2015 МВ-15/П1 

~ 1 ~ 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

1. НАЗИВ НАРУЧИОЦА:                                         ЈКП „Градска топлана“ 

2. АДРЕСА НАРУЧИОЦА:                                       Зрењанин, Панчевачка 55 

3. ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА:               www.gradskatoplanazr.rs 

4. ВРСТА НАРУЧИОЦА:                 Јавно комунално предузеће 

5. ВРСТА ПРЕДМЕТА:                                              Добра 

6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

               Јавна набавка мале вредности по партијама – ЈН број 18/2015 МВ-15  

„ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ“ 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ је обликован у 3 (три) партије: 

    

Партија 1 Вијчана роба, метални делови и остали материјал   

Партија 2 Боје и материјал за бојење 

Партија 3 Материјал за заваривање 

   

 

ПАРТИЈА 1 - Вијчана роба, метални делови и остали материјал   

 

  Назив и ознака из општег речника набавке:      

- Назив из ОРН:       Вијци 

- Ознака из ОРН:     44531510 

 

7. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 

 Вредност Уговора без ПДВ-а за партију  1 -       1.982.723,93  динара 

  
8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:             Критеријум за оцењивање понуда је 

„Економски најповољнија понуда“.  
 

Елементи критеријума са пондерима (бодовима) за вредновање понуда дати су у следећој табели:  

 

Бр. НАЗИВ ЕЛЕМАНАТА 
МАКСИМАЛАН БРОЈ ПОНДЕРА - 

БОДОВА 

1. Понуђена цена 80 

2. Валута плаћања 10 

3. Рок испоруке 10 

 

1. Понуђена цена ................................................................... максимално  80 бодова  

 

По формули:  

http://www.gradskatoplanazr.rs/
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Ц= 80 x Цмин/Ци  

Цмин = минимално понуђена цена  

Ци = понуђена цена и–тог понуђача  

Понуђена цена која се користи за ову формулу је без исказаног ПДВ.  

 

2. Валута плаћања ................................................................ максимално  10 бодова  

 

По формули:  

ВП= 10 x ВПи/ВПнај 

ВПи – понуђени рок плаћања и-тог понуђача  

ВП нај - најповољнији рок плаћања - најдужи 

Понуди која садржи аванс као начин плаћања биће додељен пондер 0 за елемент 

критеријума валута плаћања. 
 

3. Рок испоруке ....................................................................   максимално  10 бодова 

 

РИс= 10 х РИмин/РИи  

РИмин = минимално понуђени рок  

РИи = понуђени рок и-тог понуђача  

Рок се исказује само у календарским данима 

 

Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан број пондера, за 

најповољнију ће бити изабрана понуда понуђача који оствари већи број пондера у оквиру 

елемента понуђена цена, а у случају да понуде два или више понуђача имају једнаку 

понуђену цену, за најповољнију биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок 

плаћања, а ако и тада понуде буду једнаке онда ће за најповољнију бити изабрана понуда 

понуђача која је прва заведена (предата) код наручиоца. 
 

 9.  БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:              за партију 1                     1 (једна)  

                                           

 

10. ПОНУЂЕНА ЦЕНА:          ПАРТИЈА 1 -         - НАЈВИША   1.982.723,93  динара без ПДВ-а 

                           - НАЈНИЖА   1.982.723,93  динара без ПДВ-а 

                                                

11. ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

                                                     ПАРТИЈА 1 -        - НАЈВИША  1.982.723,93  динара без ПДВ-а 

                          - НАЈНИЖА  1.982.723,93  динара без ПДВ-а                                                     

                                                                            

 

12. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА:  

-----------,  

 

13.  ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА :                10.06.2015 године,                                                                                         

 

14.  ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:           

                                                                                  ЗА ПАРТИЈУ 1:                 23.06.2015 године, 
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15.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:      

           ЗА ПАРТИЈУ 1   -  „Darmatic“ TR, улица Жарка Зрењанина број 16, Зрењанин; 

               

 

16.  ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1:                               до 31.03.2016 године, 

 

17.  ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:    

Aко се у току трајања уговора појави потреба за  непредвиђеним добрима а који се нису могли 

сагледати до дана потписивања овог уговора споразумно ће се изменити уговор о јавној набавци а 

укупна вредност непредвиђених добара не може износити више од 10% вредности овог уговора. 

Одлука о измени уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и доставиће се извештај 

Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.  

18.  ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:     


