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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ 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:                                             Услуге 

 

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

- „Обезбеђење лица, објеката и друге имовине” за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, јавна набавка 

мале вредности услуга број ЈН 8/2019 МВ-7 

 

- Назив и ознака из општег речника набавке:      

   Назив:      Услуге обезбеђења     

   Ознака:     79710000 

 

7. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 

  Укупна уговорена вредност без ПДВ-а                        - 3.000.000,00  динара                         

 

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

ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.  
Под најнижом понуђеном ценом подразумевала се цена једног радног часа без ПДВ-а (шездесет минута) за 

једног извршиоца услуга обезбеђења. 

 

Понуде су се вредновале по следећој формули: 

Понуда са најнижом ценом добила је максималних 100 бодова. 

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

максималним бројем бодова и поделила са понуђеном ценом понуђача чија 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 

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, за најповољнију 

би била изабрана понуда понуђача који је понудио дужу валуту плаћања.  

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума не би било могуће донети 

Одлуку о додели уговора, наручилац би уговор доделио понуђачу који би био извучен путем жреба. 

Наручилац би писмено обавестио све понуђаче који су поднели понуде о датуму када би се одржало 

извлачење путем жреба. Жребом би биле обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену 

цену и исту валуту плаћања. Извлачење путем жреба наручилац би извршио јавно, у присуству понуђача, и 

то тако што би називе понуђача исписао на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те би све те 

папире ставио у провидну кутију одакле би се извукао само један папир. Понуђачу чији би назив био на 

извученом папиру био би додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац би 

доставио записник извлачења путем жреба. 

http://www.gradskatoplanazr.rs/
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9.  БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:                                                                                                               2 (две)  

 

10. ПОНУЂЕНА ЦЕНА:                                                - НАЈВИША  239,00 динара по радном часу без ПДВ-а 

                                     - НАЈНИЖА  235,00 динара по радном часу без ПДВ-а 

                                                  

11. ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

                                                                                           - НАЈВИША  239,00 динара по радном часу без ПДВ-а 

                                                                        - НАЈНИЖА  235,00 динара по радном часу без ПДВ-а 

 

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

 

13.  ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА :                                           04.04.2019 године,  

                                                                          

14.  ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:                                                                                   11.04.2019 године,  

                                           

15.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗВРШИОЦУ УСЛУГЕ:      
       -  „Patrol 023“ д.о.о, Зрењанин, улица Бригадира Ристића B4 L1/15 који предметну набавку извршава са 

подизвођачем „Steel Security DNO21“ д.о.о, Нови Сад, улица Соколска број 24. 

 

16.  ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:         на одређено време - период од 12 месеци и то од дана 21.04.2019 

године када престаје важење претходног уговора и закључује се до дана 20.04.2020 године, или док вредност 

извршених услуга по овом Уговору не достигне износ укупне уговорне  вредности. 

 

17.  ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:    

Нема их. 

 

18.  ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:  

Нема их. 

 


