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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ 

 

1. НАЗИВ НАРУЧИОЦА:                                         ЈКП „Градска топлана“ 

2. АДРЕСА НАРУЧИОЦА:                                       Зрењанин, Панчевачка бб 

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 очитавања стања на мерачима гаса и  вршењe доставе рачуна за гас“ за потребе 

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, 

 

- Назив и ознака из општег речника набавке:      

        Назив:      Очитавање бројила     

        Ознака:     65500000 

 

7. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 

  Укупна уговорена вредност без ПДВ-а                        - 2.995.000,00  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 80 

2 Валута плаћања 20 

 

1. Понуђена цена ......................................................................... максимално  80 бодова  

 

По формули:  

Ц= 80 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. Валута плаћања...................................................................... максимално    20 бодова  
 

По формули:  

ВП= 20 х ВПи/ВПнај 

ВПи –понуђени рок плаћања и-тог понуђача  

ВП нај- најповољнији рок плаћања - најдужи 

Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања, као ни компензацију. 

http://www.gradskatoplanazr.rs/
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Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан број пондера, најповољнија ће 

бити изабрана понуда понуђача који оствари већи број пондера у оквиру елемента понуђена цена. 

 

9.  БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:                                                                    3 (три)  

 

10. ПОНУЂЕНА ЦЕНА:       - НАЈВИША   664.824,00 динара без ПДВ-а месечно 

                                                    - НАЈНИЖА  282.283,48 динара без ПДВ-а месечно 

                                                  

11. ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

                      - НАЈВИША  664.824,00 динара без ПДВ-а месечно 

                      - НАЈНИЖА  282.283,48 динара без ПДВ-а месечно 

 

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

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

 

13.  ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА :                 09.04.2014 године,                                                                                         

 

14.  ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:                                                          23.04.2014 године, 

                                             

15.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗВРШИОЦУ УСЛУГЕ:      

                       -  Омладинска задруга “ФЕНИКС”, Зрењанин, Београдска 1 

 

16.  ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:                                    до 22.04.2015 године, 

 

 

17.  ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:    

Након закљученог уговора о јавној набавци НАРУЧИЛАЦ може да дозволи промену цене или 

других битних елемената уговора само из објективних разлога који нису постојали у моменту 

закључења уговора и на које уговорне стране нису могле утицати својом вољом ( нпр. ванредне 

околности, измена законских прописа који су у вези са предметом уговора, уз предходну писмену 

сагласност НАРУЧИОЦА и то Анексом уговора). 

Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне Уговора могу вршити искључиво у писаној 

форми, уз обострану сагласност уговорних  страна и потпис овлашћених лица уговорних  страна. 

 

 

18.  ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:  

 

Након поновљене Стручне оцене и Одлуке о додели уговора по налогу Републичке комисије за 

заштиту права закључен је овај уговор. 


