
ЈКП „Градска топлана“ Ниш 

Бр. 03-3/18 

05.04.2019.године 

Ниш 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 57. став 1. 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 

Tип набавке: резервисана јавна набавка 

Јавна набавка у којем могу учествовати само установе, организације, удружења или 

привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање  лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30 % запослених, при 

чему сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене 

групације. 

Врста предмета: Услуге 

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

 Јавна набавка мале вредности (услуге) број ЈНУм-3/2019 – Сервисирање пумпи 

и мотора, Партија 1 – Север, Раде Кончар, Електроковина и ИМП 

 Шифра из ОРН: 50511000 - Услуге поправке и одржавања пумпи и 50532100 - 

Услуге поправке и одржавања електромотора 

 

Опис партије, ако је јавна набавка обликована по партијама, назив:  

 Јавна набавка мале вредности (услуге) ЈНУм-3/2019 – Сервисирање пумпи и 

мотора, Партија 1 - Север, Раде Кончар, Електроковина и ИМП није 

обликована по партијама.  

 

Уговорена вредност  

 Цена услуге износи 1.147.460,00 динара без ПДВ-а. 

 

Критеријум за доделу уговора  

 Одлука о додели уговора донета je применом критеријума “најнижа понуђена 

цена”.  

 

Број примљених понуда 

 У поступку јавне набавке учествовао  је:  1 понуђач. 

 

Најиша и најнижа понуђена цена: 

 Највиша понуђена цена: 1.147.460,00 динара без ПДВ-а. 

 Најнижа понуђена цена: 1.147.460,00 динара без ПДВ-а. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора  

 Одлука о додели уговора донета је 25.03.2019. године  
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Датум закључења уговора  

 Уговор је закључен дана 04.04.2019.године.  

 

Основни подаци о понуђачу 

 Предузеће за  професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом „ЕЛМОНТ“ Д.О.О. Ниш,  са седиштем у Нишу, ул. Генерала 

Милојка Лешјанина бр. 72,   ПИБ 101531840, матични број 07658761, текући 

рачун бр. 145-23955-84, код Експо банк АД Београд, кога заступа Гордана 

Лабовић, директор (у даљем тексту: Добављач), са друге стране. 

 

Период важења уговора  

 Овај уговор закључује се на одређено време и то годину дана од датума 

потписивања овлашћених представника обе уговорне стране. 

 За обавезе које  доспевају у буџетској 2020. години, исте ће бити реализоване 

највише до износа средстава, која ће им бити за ту намену одобрена, програмом 

пословања за 2020. годину. У супротном Уговор престаје да важи без накнаде 

штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца. 

 

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. 

 


