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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

На основу члана 55., 57. и 116. став 1.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр.1, 

34000 Крагујевац, објављује Oбавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале 

вредности број 12/15  за набавку добара под називом: Набавка и инсталација топлотне пумпе 

(уређаја за догревање техничке воде) у трећем павиљону Студентског центра у Крагујевцу.  

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1, 34000 

Крагујевац. 

Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА : Просвета 

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

одредбама члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је јавна набавка добара бр. 12/15 под називом: Набавка и инсталација 

топлотне пумпе (уређаја за догревање техничке воде) у трећем павиљону Студентског центра у 

Крагујевцу.  

      Назив и ознака из општег речника набавки    

39710000 Електрични апарати за домаћинство 

39715100 
Електрични проточни или акумулациони 

бојлери и грејачи уроњени у води 

Врста, опис, карактеристике и остали елементи понуде дати су у: Спецификацији предмета набавке 

- Прилог 3 и Обрасцу понуде - Прилог 6 конкурсне документације. 

Место испоруке, уградње и инсталације, трећи павиљон Студентског центра у Крагујевцу, у ул. 

Бранка Радичевића бр. 1, 34000 Крагујевац. 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ  

Уговорена вредност за набавку предметних добара (уградња и инсталација) износи: 2.146.985,00  
динара без ПДВ -а и 2.576.382,00 динара  са ПДВ-ом.  

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке добара бр. 12/15, сагласно члану 85. став 1. 

тачка 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 i 68/15) је најнижа 

понуђена цена. 

Елемент критеријума на основу кога је наручилац вршио избор најповољније понуде у ситуацији 

када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом је краћи рок испоруке.   

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА : једна 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

НАЈВИША: 2.146.985,00  динара  без ПДВ-а 

НАЈНИЖА: 2.146.985,00  динара  без ПДВ-а 

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА 

НАЈВИША: 2.146.985,00  динара  без ПДВ-а 

НАЈНИЖА: 2.146.985,00  динара  без ПДВ-а 
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ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА  

Добављач ће предметну набавку реализовати самостално. 

 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора за набавку предметних добара заведена у деловоднику за јавне набавке 

под бр. 926 донета је дана од 10.11.2015. године. 

 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

Уговор о јавној набавци предметних добара заведен у деловоднику за јавне набавке под бр. 949 

закључен је дана 17.11.2015. године.  

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ 

Пословно име (назив) добављача Proenergy доо 

Адреса и седиште добављача 34 000 Крагујевац ул. Браће Марић бр.33 

Одговорно лице добављача 

(Потписник уговора - лице овлашћено за 

заступање - уписано у регистар надлежног 

органа за регистрацију – АПР) 

Зоран Васиљевић 

Лице за контакт Зоран Васиљевић 

Матични број 20384131 

Порески идентификациони број - ПИБ  105444422 

Број текућег рачина са називом и седиштем 

банке код које се води 

бр. 265-3310310001148-08 Raiffeisen банка 

Телефон/факс 034/300018, факс 034/300019 

E - mail proenergy@mts.rs 

 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 
Уговор за јавну набавку предметних добара заведен под бр. 949 од 17.11. 2015. године важи до 

реализације посла у целини, одн. испоруке и инсталације уговорених добара, оверених гарантних 

листова за сваку позицију, обострано оверених отпремница и сачињеног и обострано потписаног 

Записника о примопредаји добара. 

 

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА / 

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

На основу члана 116. став 1.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објављује се у року од 5 (пет) дана 

од дана закључења уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 

 


