
 

_______________________________________________________________________________________________________

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке добара број ЈН 52/2014 ОП-13 

~ 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 у отвореном поступку – ЈН број 52/2014 ОП-13 

„ГАСНИ ХРОМАТОГРАФ“ за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

Назив из ОРН:     Гасни хроматографи   

Ознака из ОРН:   38432210 

 

7. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 

 Вредност Уговора без ПДВ-а:                                       -      5.455.050,00  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 РЕЛАТИВНИ ЗНАЧАЈ  

(броја пондера) 

1. Понуђена цена  70 

2. Квалитет 15 

3. Рок испоруке 15 

                                                              УКУПНО:                 100 пондера 

 

1. Понуђена цена....................................................  максимално ... 70 бодова  
 

По формули:  

Ц= 70 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.  

 

http://www.gradskatoplanazr.rs/
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2. Квалитет...............................................................  максимално ... 15 бодова  

Овај елемент критеријума састоји се од 3 подкритеријума од којих сваки носи по 

максимално 5 бодова. 

 

Вредновање понуда по овом критеријуму који се састоји од 3 подкритеријума извршило се 

на следећи начин: 

 

Подкритеријум 1:  

Уколико је код добра погонски гас за управљање аналитичким вентилима инструментални ваздух 

или азот  -------------------------------------------                            5 бодова 

Уколико код добра није погонски гас за управљање аналитичким вентилима инструментални 

ваздух или азот  ----------------------------------------                    0 бодова 

 

Подкритеријум 2: 

Уколико гасни хроматограф поседује интегрисану алфанумеричку тастатуру за конфигурацију 

хроматографа      -------------------------------------------               5 бодова 

Уколико гасни хроматограф не поседује интегрисану алфанумеричку тастатуру за конфигурацију 

хроматографа      ---------------------------                                     0 бодова 

 

Подкритеријум 3: 

Уколико гасни хроматограф поседује графички дисплеј на уређају за приказ нумеричких резултата 

и хроматограма мерења    ---------------------------------------      5 бодова 

Уколико гасни хроматограф не поседује графички дисплеј на уређају за приказ нумеричких 

резултата и хроматограма мерења   -----------------------           0 бодова 

 
Збир бодова из подкритеријума 1, 2 и 3 дају дају коначне бодове за критеријум Квалитет. 

 
3. Понуђени рок испоруке...................................... максимално ... 15 бодова  

 

По формули:  

РИс= 15 х РИсмин/РИси  

РИсмин = минимално понуђени рок  

РИси = 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:                                                                                     3 (три)  

 

     10. ПОНУЂЕНА ЦЕНА:                                           - НАЈВИША  6.527.000,00 динара без ПДВ-а 

                                                    - НАЈНИЖА  5.455.050,00 динара без ПДВ-а                                                   
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     11. ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

                                                                                            - НАЈВИША  5.455.050,00 динара без ПДВ-а 

                                                     -НАЈНИЖА  5.455.050,00 динара без ПДВ-а  

                                                    

                                                     

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

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

 

13.  ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА :                28.01.2015 године,                                                                                         

 

14.  ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:                                                         18.02.2015 године, 

                                                                          

15.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:   

                                          „IvDam Process Control“ д.о.о, Београд, Косте Абрашевића бр. 15 

 

16.  ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:                                                         до 31.03.2015 године, 

 

 

17.  ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:    

Нема их. 

 

18.  ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:    __________ 

Наручилац је дана 09.02.2015 године понуђачу проследио уговоре на потписивање. 

Исти су враћени потписани наручиоцу тек дана 19.02.2015 године уз образложење да је 

Овлашћено лице за потписивање уговора било одсутно у протеклом периоду.  


