
ОБАВЕШТЕЊЕ  

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке услуга –  Услуга поправке и одржавања грејних 

инсталација, за партију 2, редни број набавке М-26/16 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

 - Институт за кукуруз „Земун Поље“,  

 - Слободана Бајића 1, 11185 Београд, Земун,  

 - Интернeт адреса: www.mrizp.rs  

  

 2. Врста наручиоца: Oстало. 

 

 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

- Предмет јавне набавкe је набавка услуга  – Услуга поправке и одржавања 

грејних инсталација, партија  2 – Сервис циркулационих пумпи у случају квара. 

- Ознака из општег речника набавке: 50720000  Услуге поправке и одржавања 

грејних инсталација. 

 

4.  Уговорена вредност: 310.000,00 динара.  

  

5.  Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“. 

Елементи критеријума за одређивање економски најповољније понуде су: 

1) Укупна вредност ценовника...............................  80  

2) Рок извршења услуге  ...................................................20  

 

Укупна вредност ценовника (УВЦ): 

Најповољнија понуда по основу критеријума - Укупна вредност ценовника је 

понуда са најнижом понуђеном ценом ценовника. За најнижу понуђену цену 

ценовника додељује се 80 пондера.  Вредновање осталих понуда за овај 

елемент критеријума израчунава се по формули: 

 

               најнижа понуђена цена ценовника 

 УВЦ =_________________________________________        х 80 пондера 

                           цена ценовника која се оцењује 

 

Рок извршења услуге  (РИУ): 

Најповољнија понуда по основу критеријума - Рок извршења услуге  је понуда 

са најкраћим роком извршења услуге. За најкраћи рок извршења услуге 

додељује се 20 пондера.  Вредновање осталих понуда за овај елемент 

критеријума израчунава се по формули: 

 

                                   најкраћи рок извршења услуге 

 РИУ =___________________________________________________       х 20 пондера 

                        рок извршења услуге понуде која се оцењује 

 

 6. Број примљених понуда је једна:  

- понуђена укупна вредност ценовника у износи од 500.000,00 динара и рок 

извршења услуге од 4 дана. 

http://www.mrizp.rs/


7. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: према 

Споразуму о намери заједничког извршења радова од 20.07.2016.г.   

  

 8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.08.2016. године.  

  

9.  Датум закључења уговора: 15.08.2016. године. 

  

10. Основни подаци о извођачу:  

-   „Екоенергетика“ д.о.о.,  Капетана Милоша Жуњића број 32/6, 11000 Београд, 

МБ: 21139670, ПИБ: 109190905  и „Димничар“ А.Д.,  Делиградска број 26, 11000 

Београд, МБ: 07037899, ПИБ: 100124790. 

 

  11. Период важења уговора: годину дана од дана закључења уговора.  

 


