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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: 

- „Услуге осигурања“  за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, редни број   ЈН-47/2014 ОП-12. 

 

- Назив и ознака из општег речника набавке:      

  Назив:  Услуге осигурања 

  Ознака:  66510000 

 

7. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 

  Укупна уговорена вредност без ПДВ-а                         - 1.075.116,32  динара                         

 

 

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

„НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.  

 

Понуде се вреднују по следећој формули: 

Понуда са најнижом ценом добија максималних 100 бодова. 

За остале понуде, број бодова се израчунава тако што се понуда са најнижом ценом помножи са 

максималним бројем бодова и подели са понуђеном ценом понуђача чија се понуда разматра, 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 исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи  рок за наплату осигурања по појединачном захтеву. У 

случају истог и  рока за наплату осигурања по појединачном захтеву код понуђача који имају исту 

најнижу понуђену цену, онда ће за најповољнију бити изабрана понуда понуђача која је прва 

заведена (предата) код наручиоца. 

 

9.  БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:                                                                    3 (три)  

http://www.gradskatoplanazr.rs/
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10. ПОНУЂЕНА ЦЕНА:                                       - НАЈВИША  1.216.802,12  динара без ПДВ-а 

                                   - НАЈНИЖА  1.075.116,32  динара без ПДВ-а 

                                                  

11. ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

                                                                      - НАЈВИША  1.216.802,12  динара без ПДВ-а 

                                                                                   - НАЈНИЖА  1.075.116,32  динара без ПДВ-а 

 

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

 

13.  ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА :                  12.11.2014 године,                                                                                         

 

14.  ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:                                                          28.11.2014 године,                        

 

15.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗВРШИОЦУ УСЛУГЕ:     

     -  „Wiener Städtische Osiguranje“ а.д.о Београд, Београд, ул. Трешњиног цвета бр. 1. 

                                                      

16.  ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:                                 до 27.11.2015 године, 

 

17.  ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:    

Aко се у току трајања уговора појави потреба за  непредвиђеним услугама  која су предмет овог уговора 

а која се нису могли сагледати до дана потписивања овог уговора споразумно ће се изменити уговор о 

јавној набавци а укупна вредност непредвиђених услуга 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: 

Наручилац је дана 12.06.2014 године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке за 

услуге – Услуге осигурања,  редни број  О-31/2014/5751-08. 

Након поднетог Захтева за заштиту права понуђача, Републичка комисија за заштиту права је након 

решавања донела Решење о усвајању поднетог захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне 

набавке број ЈН 31/2014 ОП-7 и у целини поништила тај поступак јавне набавке.  

Наручилац је поступио у складу са примљеним Решењем комисије за ЗПП и поновио овај поступак 

јавне набавке. 

 

 


