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Дел.бр.453/15 
Вршац, 23.07.2015. 
                          
         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

                                                              ЈНМВ  4/15   

    
Назив наручиоца:    ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ 
                                                        „ МИХАИЛО ПАЛОВ“ 
 
Адреса: Омладински трг 1, 26300 Вршац 
 
Интернет адреса: uskolavrsac.in.rs 
 
Врста наручиоца: Просвета 
 
Врста предмета: Добра 
 

1. За добра и услуге: (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке:        4462 0000- радијатори и котлови за централно грејање и делови; 
                        
2. За радове (природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења,ознака 
из  класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки):   
                      4535 1000- машински инсталатерски радови. 

 
 
3. Уговорена вредност: 2.488,888,00 динара без пдв.  (427.453,00 дин. са пдв-ом). 
  
4. Критеријум за доделу уговора: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.. 
 
5. Број примљених понуда: 2 
 
6. Број одбијених понуда: 1 
 
7. Највиша и најнижа понуђена цена: 

највиша 2.713,500,00 дин без пдв-а      3.256,200,00 дин са пдв-ом 
                        најнижа 2.488,888,00 дин без пдв-а      2.986.560,00 дин. са пдв-ом 
 
7. Понуђена цена код прихватљивих понуда:                                                                          
најнижа  2.488,888,00 дин. (без пдв-а)                 2.986.560,00 дин. са пдв-ом 
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8. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: добављач  изводи 
предметну јавну набавку у групи понуђача, при чему „НС-ТЕРМОМОНТАЖА“ д.о.о.  
врши послове у делу уградње осталих материјала и опреме ван монтаже котла. 
 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.07. 2015. године. 
 
10. Датум потписивања уговора: 22.07.2015. године. 
 
11. Основни подаци о добављачу:  “ ЕУРОТЕРМ“ д.о.о. М.Тита 55 , 21413 Челарево, 
пиб 102082513, мат.бр.08771812, директор Ратко Покушевски, тел. 063/599-642, факс 
021/750-194  ел.адреса:еуротерм@.rs заједно са „НС-ТЕРМОМОНТАЖА“ д.о.о. 
Стевана Мокрањца 18, 21000 Нови Сад,  пиб 101691215, мат.бр. 085499796, а коју 
заступа директор Kаран Миленко 
 
Уговор за групу понуђача потписује Ратко Покушевски (“ ЕУРОТЕРМ“ д.о.о.) 
 
12. Период важења уговора: до 05.09. 2015. 
 
13. Околности које представљају основ за измену уговора:  
 

Члан  14. 
 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова у односу на утврђени предмер радова Добављач је дужан да застане са том 
врстом радова и писмено обавести Купца. Извођење тих радова обавиће се у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама. 
 
По добијању писмене сагласности купца, Добављач ће извести вишак радова. 
Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Добављача бр. 
10/15 од 30.06.2015. за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова неће утицати на продужетак рока завршетка 
радова.  
 
Добављач је дужан да уз окончану ситуацију достави спецификацију свих радова из 
става 1. овог члана коју треба да овери овлашћено лице код наручиоца и то: лице 
овлашћено за стручни надзора над извођењем радова. 
 
Уколико се у току реализације овог уговора појаве непредвиђени или додатни радови 
они ће бити предмет посебног уговора. Вредност евентуалних непредвиђених и 
додатних радова не може прећи 15% од укупне вредности првобитно закљученог 
уговора. 
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                                                                Члан  16. 
 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 
изведених радова оверених у грађевинској књизи и усвојених јединичних цена из 
понуде које су фиксне и непроменљиве.   
 
Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности 
изведених радова, који врши Комисија састављена од представника стручног надзора, 
Купца и Добављача. 
 
14. Остале информације: Нема.                         
      
        Миљков Стеван 
           060 0 830 081 


