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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:        Jавно комунално предузеће 

5. ВРСТА ПРЕДМЕТА:                                             Услуге 

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

- „Услуге израде делова електро инсталација од електро бројила до опреме у топлотним 

подстаницама “ за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, број ЈН-15/2016 МВ-14. 

 

- Назив и ознака из општег речника набавке:      

   Назив:       Услуге техничких испитивања      

   Ознака:      71632000 

 

7. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 

  Укупна уговорена вредност без ПДВ-а                         - 2.448.406,00  динара                         

 

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

ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.  
 

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

бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  

 
9.  БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:                                                                                                        1 (једна)  

 

10. ПОНУЂЕНА ЦЕНА:                                                            - НАЈВИША  2.448.406,00  динара без ПДВ-а 

                                                             - НАЈНИЖА  2.448.406,00  динара без ПДВ-а 

                                                  

11. ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

                                                                                                     - НАЈВИША  2.448.406,00  динара без ПДВ-а 

                                                                                                        - НАЈНИЖА  2.448.406,00  динара без ПДВ-а 

 

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

 

13.  ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА :                                      13.09.2016 године,   

                                                                                       

14.  ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:                                                                              23.09.2016 године,   
                      

15.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРУЖАОЦУ УСЛУГЕ:    
                                                                          - „Pro – Elektro“ д.о.о, улица Милетићева број 63, Зрењанин 

                                                 
16.  ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:    на одређено време, до коначне реализације а најдуже на период од 

годину дана од дана потписивања истог.  

 

http://www.gradskatoplanazr.rs/
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17.  ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:    

Измене или допуне током трајања Уговора могу се вршити искључиво у писаној форми, уз обострану 

сагласност обе стране и потпис овлашћених лица обе стране у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама. Уколико се након закључења уговора повећа обим јавне набавке наручилац може повећати 

уговорену вредност максимално до 5 % од укупно уговорене вредности првобитно закљученог уговора без 

спровођења поступка јавне набавке, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, на основу измене уговора у складу са чланом 115. 

ЗЈН. У овом случају КОРИСНИК УСЛУГА ће донети Одлуку о измени уговора и у року од три дана од дана 

доношења исту ће објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и 

Државној ревизорској институцији. 

 

18.  ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 


