
ЈКП „Градска топлана“ Ниш 

Бр. 04-23/13 

05.08.2019.године 

Ниш 

 

На основу члана 55.став 1.тачка 8. и члана 57. став 1. и члана 116 Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац ЈКП „Градска топлана“ 

Ниш, објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: ЈКП “Градска топлана“ Ниш, 

Адреса наручиоца: ул. Б.Паровића бр.3, 18000 Ниш 

Интернет страница наручиоца: www.nitoplana.co.rs 

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Добра 

 

1. Предмет јавне набавке:  

 Јавна набавка мале вредности (добра) ЈНДм – 23/2019 – Хемикалије за 

кондиционирање воде. 

 Шифра из ОРН: 44800000 – разни хемијски производи 

 Јавна набавка мале вредности (добра) – Хемикалије за кондиционирање воде, није 

обликована  по партијама. 

 

2. Процењена вредност јавне набавке у динарима:  

 Укупна процењена вредност за предметну набавку је 3.000.000,00  динара без 

обрачунатог ПДВ-а. 

 

3. Критеријум за доделу уговора:  

 Одлука о додели уговора донета је применом критеријума “најнижа понуђена 

цена”. 

 

4. Број примљених понуда: 1 понуде. 
 

5. Понуђена цена у динарима: 

Највиша Најнижа 

568,00  дин/литру без ПДВ-а. 568,00  дин/литру без ПДВ-а. 

 

6. Понуђена цена код прихватљивих понуда у динарима: 

Највиша Најнижа 

568,00  дин/литру без ПДВ-а. 568,00  дин/литру без ПДВ-а. 

 

7. Број и датум доношења Одлуке о додели уговора:  

 04-23/10 од 03.07.2019. године 

 

8. Уговорена вредност у динарима:  

 3.000.000,00 динара без ПДВ-а 

 

9. Датум закључења уговора:  

 04-23/12 од 22.07.2019.године – заводни бр. Наручиоца 

http://www.nitoplana.co.rs/


 

10. Период важења уговора:  

 Овај уговор закључује се на одређено време, до извршења, а најдуже на 12 

месеци, рачунајући од датума закључења уговора.  

 

11. Основни подаци о добављачу: 

 „Ovex inženjering“ doo Beograd, са седиштем у Београду, ул. Клинска бр.13, 

11050 Београд, ПИБ 105733166, матични број 20447257, текући рачун бр. 

205-133595-10, код Комерцијалне банке АД, које заступа Бојан Сретеновић 

 

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

 Добављач је навео да ће набавку извршити самостално. 

 

13. Околности које представљају основ за измену уговора:  

 Овај уговор се може изменити или допунити у писаној форми, сагласношћу воља 

обе уговорне стране, закључивањем Анекса уговора. Наручилац може након 

закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предметне набавке, с тим да вредност Уговора може повећати 

максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, при 

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из 

члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 

 

14. Остале информације: //. 

 

 


