
 

 

Обавештење о закљученом уговору број УГ 51/2014 МВ-37 

~ 1 ~ 

 
 

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: 

- „Новогодишњи пакетићи путем вредносних поклон ваучера“ за децу запослених у ЈКП „Градска 

топлана“ Зрењанин, 

 

- Назив и ознака из општег речника набавке:      

        Поклони и награде   -     ознака: 18530000         

 

7. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 

  Укупна уговорена вредност без ПДВ-а -  348.000,00  динара  (вредност ваучера коју плаћа наручилац)                       

 

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

најповољнија понуда.  
 

Избор између достављених понуда применом критеријума економски најповољније понуде заснивао се на: 

1. Вредности једне поклон честитке – ваучера без ПДВ-а,  максимално 90 поена; 

     2.                Року испоруке, максимално 10 поена 

 

Понуде су се рангирале тако што ће најповољнији понуђени критеријум добити максимум поена, а 

остали су бити рангирани на основу следећег: 
 

1. Број поена за критеријум вредност једне поклон честитке – ваучера  без ПДВ-а (ББ): 

Код овог критеријума упоређивала се укупна вредност ваучера са уписаним увећањем из понуде без 

ПДВ-а међу појединачним понудама. Највећи могући број добијених поена код овог критеријума је 90. 

Понуда са највећом вредношћу ваучера из понуде (Б макс) добија максимални број поена 90. Број 

поена за вредност ваучера из понуде (Б) израчунавала се према следећој формули: 

ББ = Б / Б макс x 90 

ББ – остварени укупан број поена на основу понуђене вредности ваучера без ПДВ-а са процентом 

увећања; 

Б макс – највећа понуђена вредност ваучера са процентом увећања без ПДВ-а; 

Б – понуђена вредност ваучера са процентом увећања појединачног понуђача без ПДВ-а; 

90 – максимални број поена. 

 

2. Број поена за критеријум рок испоруке (РИ) 

 

Код овог критеријума упоређивали су се рокови испоруке вредносних ваучера наручиоцу међу 

појединачним понудама и то према следећем: 

http://www.gradskatoplanazr.rs/
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- 1 дан.................... 10 поена 

- 2 - 3 дана..............  5 поена 

- 4 – 5 дана..............  1 поен  

     

Укупан збир поена понуђача (А) чиниће следећи збир:  

А = ББ + РИ 

 

Уколико би две или више понуда имале на крају стручне оцене исти укупан број пондера, за најповољнију 

би била изабрана понуда понуђача који je понудио дужи рок важења ваучера, а ако би и тада понуде биле 

једнаке онда би за најповољнију била изабрана понуда понуђача која је прва заведена (предата) код 

наручиоца. 

 

9.  БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:                                                                    2 (две)  

 

10. ПОНУЂЕНА УВЕЋАНА ВРЕДНОСТ ВАУЧЕРА:     - НАЈВИША  386.715,00 динара без ПДВ-а

                                                      - НАЈНИЖА   379.320,00 динара без ПДВ-а  

                                                  

11. ПОНУЂЕНЕ УВЕЋАНЕ ВРЕДНОСТИ ВАУЧЕРА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

                                                                               - НАЈВИША    386.715,00 динара без ПДВ-а  

                                                  - НАЈНИЖА     379.320,00 динара без ПДВ-а  

 

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

 

13.  ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА :                 15.12.2014 године,                                                                                         

 

14.  ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:                                                          22.12.2014 године, 

                                             

15.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ДОБАРА - ПРОДАВЦУ:      

    - Група понуђача коју сачињавају: 

1.   СР „Бироопрема“ Зрењанин, ул. Ђорђа Стратимировића 17а, као лидер групе понуђача и   

2.   СТР „Оги“ Зрењанин, ул. 4. Јули бр. 1.   

 

16.  ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:                              До коначног извршења уговорних обавеза, 

 

17.  ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:    

Нема их. 

 

18.  ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 


