
Датум: 05.08.2016. год. 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке 43/2016 – Партија 1 

Врста предмета набавке: добра. 

Опис предмета набавке: ЈН 43/2016 Горионици за котлове (ознака из Општег речника набавки: 

42310000 - Горионици за ложишта) обликоване у две партије: 

 

Партија 1 – Горионици за котлове за топлану Котеж 

Партија 2 - Горионици за котлове за топлану Содара 

 

Процењена вредност јавне набавке за Партију 1 је  26.000.000,00 динара  без ПДВ-а. 

Уговорена вредност јавне набавке: 21.450.000,00 динара без ПДВ-а, а 25.740.00,00 са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“. 

Број примљених понуда: 3 (три), од којих је једна одбијена као неприхватљива. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  21.689.773,82  динара без ПДВ-а. 

 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  21.450.000,00 динара без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.07.2016. године. 

Број и датум закључења уговора: 6/141 од 05.08.2016. године. 

Основни подаци о добављачу: „ALFACO INŽENJERING“ д.о.о. 32000 ЧАЧАК, Улица Браће Станић број 47, 

ПИБ:101107749, матични број: 06981607, број рачуна: 170-30010186000-65, назив банке: Unicredit banka, 

телефон: 032/320 400; телефакс: 032/320 400, E-mail: alfaco@alfacoing.com, кога заступа директор Драган 

Јовић (у даљем тексту: продавац - овлашћени члан групе понуђача), а члан групе понуђача је и 

„ЕЛЕКТРОВАТ“ д.о.о. 11000 БЕОГРАД, Шуматовачка 124/6, ПИБ:100898489, матични број: 07373856. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Цена је фиксна и не може се мењати, осим  у 
случају промене званичног средњег курса динара за еуро  за више од ± 5% у односу на базни курс важећи на 
дан отварања понуда (04.07.2016. године). У том случају ће Продавац  писмено затражити од Купца измену 
јединичних цена за износ промене званичног средњег курса за еуро на дан фактурисања у односу на средњи 
курс динара за еуро на дан отварања понуде. Купац задржава право да тражи раскид уговора у случају 
неслагања са захтевом за промену цене. 

Период важења уговора: 12 месеци од дана потписивања односно до 04.08.2017. године. 

Лице за контакт: Драгица Радуловић; 064/850 70 12; dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs 
 

 

Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 
 e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 
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