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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:                                              Добра 

 

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

- „Хемијска средства потребна за рад ХПВ линије“ за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, 

 

- Назив и ознака из општег речника набавке:      

        Назив:      Основне неорганске и органске хемикалије     

        Ознака:     24300000 

 

7. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 

  Укупна уговорена вредност без ПДВ-а                         - 599.400,00  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:  

 

РБ Критеријум Максималан број бодова 

1. Понуђена цена 90 

2. Рок испоруке 10 

 

1. Понуђена цена ................................................................... максимално  90 бодова  
По формули:  

Ц= 90 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. Понуђени рок испоруке .................................................... максимално  10 бодова  

По формули:  

РИс= 10 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 
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изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде, 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  905.985,00 динара без ПДВ-а 

                                         - НАЈНИЖА  599.400,00 динара без ПДВ-а                                                  

 

11. ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

                                                                                          - НАЈВИША  905.985,00 динара без ПДВ-а 

                                   - НАЈНИЖА   599.400,00 динара без ПДВ-а  

 

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

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

 

13.  ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА :                 26.03.2015 године,                                                                                         

 

14.  ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:                                                          08.04.2015 године, 

                                             

15.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ:      

                                                -  „CWG Balkan“ д.о.о, улица Аугуста Цесарца број 35, Београд.  

16.  ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:                                    до 07.04.2016 године, 

 

17.  ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:    

Aко се у току трајања уговора појави потреба за  непредвиђеним добрима и то у случају 

хаваријског истицања воде на вреловодном систему или сличног, 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: 

Изабрани понуђач је Уговоре из спроведене јавне набавке  потписао дана 08.04.2015 године, 

поштом их Наручиоцу упутио 09.04.2015 год., а наручилац је исте потписане примио дана 14.04. 

2015 године, дакле тек шести дан од потписивања.  

Ово из разлога што су дани од 10.04. до 13.04.2015 год. били нерадни због Ускршњих празника. 

Истога дана када је примио потписане Уговоре Наручилац их објављује на Портал ЈН и свој сајт. 

Ову информацију наручилац даје из разлога што Обавештење о закљученом уговору није могао 

поставити на Портал ЈН у законском року од 5 дана из наведених разлога. 


