
ЈКП „Градска топлана“ Ниш 

Бр. 04-32/63 

20.08.2020.године 

Ниш 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 6. и члана 57. став 1., a у вези са чланом 40 Закона о 

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

„Градска топлана“ Ниш, објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закључењу оквирног споразума након спроведеног поступка 

јавне набавке мале вредности ЈНДм-32/2020 – Пумпе, Партија 3 –Циркулационе 

пумпе ИМП или одговарајуће 

 

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 

Тип набавке: Предметна јавна набавка је спроводена као јавна набавка мале 

вредности и то у посебном облику поступка јавне набавке ради закључења оквирног 

споразума у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

Врста поступка: Добра 

 

Опис предмета набавке: 

 

Јавна набавка мале вредности (добра)  

ЈНДм-32/2020 – Пумпе, Партија 3 –Циркулационе пумпе 

ИМП или одговарајуће  
Шифра из ОРН:  42100000 – Машине за производњу и 

коришћење механичке енергије и 42120000 – Пумпе и 

компресори 

 

Процењена вредност јавне 

набавке: 

 

Укупна процењена вредност јавне набавке – предметне партије 

(оквирног споразума) је Партија 3 –Циркулационе пумпе 

ИМП или одговарајуће – 500.000,00 динара без ПДВ-а, 

укупно за све закључене уговоре/наруџбенице. Набавка ће се 

реализовати (по свим закљученим уговорима/наруџбеницама) 

највише до лимита укупне процењене вредности од 500.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

Број понуђача са којима се 

закључује уговор: 

 

Уговор/наруџбенице о јавној набавци на основу оквирног 

споразума закључиће се са једним понуђачем и то према 

условима за закључење уговора утврђеним у оквирном 

споразуму, на основу већ достављене понуде Понуђача, у 

складу са чланом 40а Закона. 

Подаци о Добављачу: 

 

„ПД ИВИНГ“ Доо, са седиштем у Нишу, ул. Косовке 

Девојке, бр.32а, ПИБ 101533546, матични број 07674031, 

текући рачун бр. 150-18029-80, код банке директна банка, 

кога заступа директор Влатко Денков 

Датум закључења и рок 

важења оквирног 

споразума: 

 

Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) 

године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања. 

Датум потписивања: 17.08.2020.године. 

 

Остале информације: 

 

//. 

 

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

