
Датум: 05.08.2016. год. 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке 43/2016 – Партија 2 

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 2  је  24.000.000,00 динара  без ПДВ-а. 

Уговорена вредност јавне набавке: 18.809.524,06 динара без ПДВ-а, а 22.571.428,87 динара са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“. 

Број примљених понуда: 4 (четири), од којих су две одбијене као неприхватљиве. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  20.700.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  18.809.524,06 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: 6/140 од 05.08.2016. године. 

Основни подаци о добављачу: „SAACKE GmbH“ Представништво Београд 11000 БЕОГРАД, Булевар 

Ослобођења 175, ПИБ: DE 814693565, матични број: HRB 23625 HB , број рачуна: Bank code 290 700 50 acc nr. 
2 664 555, назив банке: Deutsche bank AG, телефон: +381 11 3989 472; телефакс: +381 11 3989 103, E-mail: 
g.scekic@saacke.co.rs, кога заступа директор Горан Шћекић, дипл.инг.маш.(у даљем тексту: продавац - 
овлашћени члан групе понуђача), а чланови групе понуђача су и: 

- „МИК ПРОЈЕКТ“ д.о.о. 11000 БЕОГРАД, Београдска 46, ПИБ: 105921831 – на чији рачун број: 220-
136785-47 ProCredit banka,  ће купац вршити плаћања, сагласно члану 6.  Конзорционог споразума, 

-   „НС КОНЦЕПТ“ д.о.о. 21000 НОВИ САД Суботичка 21 и 
-   „ПРО-МЕТАН“ д.о.о. 18000 НИШ, Филипа Вишњића 7а. 

 

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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