
Датум: 13.12.2018. год. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 47/18 Партија 2 

 

Врста предмета набавке: добра, сукцесивно. 

Опис  и број предмета набавке: Хемикалије за хемијску припрему воде (ознакa из општег 

речника набавки: 24962000 - Хемикалије за обраду воде) обликована у пет партија: 

Партија 1  - Јоноизмењивачка смола 
Партија 2  - Хемикалије за бојење воде 
Партија 3 – Течни комплекс за прање термоенергетских постројења – димна страна 
Партија 4 - Течни комплекс за прање термоенергетских постројења – водена страна 
Партија 5 – Хемикалије за анализе 
 
Процењена вредност јавне набавке је 700.000,00 динара, по партијама (без ПДВ-а): 
Партија 1 – 450.000,00 динара 
Партија 2 – 150.000,00 динара 
Партија 3 –   20.000,00 динара 
Партија 4 –   30.000,00 динара 
Партија 5 –   50.000,00 динара 
 
Уговорена вредност јавне набавке за Партију 2 је 106.400,00 динара без ПДВ-а и 127.680,00 динара 

са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда за Партију 2: 1 (једна) 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 106.400,00 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 106.400,00 динара без ПДВ-а. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.11.2018. године. 

Датум закључења и број уговора: 23.11.2018. године; 6/235 

Основни подаци о добављачу: „OVEX INŽENJERING“д.о.о.11000 БЕОГРАД, улица Клинска  број 

13, ПИБ: 105733166, матични број: 20447257, број рачуна: 205-133595-10, назив банке: 

Комерцијална банка, телефон: 011/3960-891, телефакс: 011/3961-464,  E-mail: offis@ovex.rs, кога 

заступа директор Бојан Сретеновић дипл.инж.маш. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Јединичне цене су фиксне и не могу се 

мењати, осим на основу обостране писмене сагласности за индекс  потрошачких цена.  

Период важења уговора: 12 месеци од дана потписивања односно до 23.11.2019. године. 

Лице за контакт: Александар Фара; 064/850 70 94; sasa.fara@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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