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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:                                              Радови 

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

- „Машинско-монтажни радови“ за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, 

Јавна набавка мале вредности радова број ЈН-21/2019 МВ-18 

 

- Назив и ознака из општег речника набавке:     

  Назив:      Машински инсталатерски радови   

  Ознака:    45351000 

 

7. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ:   
Укупна уговорена вредност без ПДВ-а        - 4.990.000,00  динара                         

 

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

ПОНУЂЕНА ЦЕНА“. 
Под најнижом понуђеном ценом подразумевала се укупна вредност из понуде без ПДВ-а која чини укупну цену 

за дате оквирне количине. 

 

Понуде би се вредновале по следећој формули: 

Понуда са најнижом ценом добила би максималних 100 бодова. 

За остале понуде, број бодова би се израчунавао тако што би се понуда са најнижом ценом помножила са 

максималним бројем бодова и поделила са понуђеном ценом понуђача чија би се понуда разматрала, а према 

следећем:              

                 Ц мин. 

Ц=   ______________  Х 100 

                 Ц тек. 

 

1. Најнижа понуђена цена:                       Ц мин. 

2. Понуда која се разматра:                      Ц тек. 

3. Максимални број бодова:                    100   

4. Добијени број бодова:                           Ц 

 

Уколико две или више понуда имају на крају оцене једнаку понуђену цену која је и најнижа, за најповољнију 

ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок, а у случају исте дужине и гарантног 

рока код понуђача који имају исту најнижу понуђену цену, онда ће за најповољнију бити изабрана понуда 

понуђача који је понудио дужу валуту плаћања. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети Одлуку о додели 

уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено 

обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом 

ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исту дужину гарантног рока 

и исту валуту плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 

што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 

ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру 
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ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 

извлачења путем жреба.  

 

 9.  БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:                                                                                                                 2 (две)  

 

10. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ДАТЕ ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ РАДОВА:     

                                                                           - НАЈВИША                                       6.340.140,00 динара без ПДВ-а 

                                                                           - НАЈНИЖА                                       4.796.192,00 динара без ПДВ-а 

                                   

11. ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА ЗА ДАТЕ ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ РАДОВА: 

                                                                           - НАЈВИША                                       4.796.192,00 динара без ПДВ-а                                  

                                                                          - НАЈНИЖА                                       4.796.192,00 динара без ПДВ-а 

 

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

 

13.  ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА :                                             18.07.2019 године, 

                                                                                                                         

14.  ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:                                                                                      26.07.2019 године,                              
            

15.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗВОЂАЧУ РАДОВА:  

                                                                                                    -  „Гоал“ д.о.о, Жарка Зрењанина број 58, Зрењанин.    

                                                 
16.  ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:        на одређено време до коначне реализације а то најдуже до дана 

31.05.2020 године у висини процењене вредности наручиоца или до утрошка процењене вредности. 

 

17.  ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:    

Измене или допуне Уговора током његовог трајања нису могуће и вредност уговора се не може повећавати. 

 

18.  ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:    

 


