
 Куповина   електро  опреме и резервних делова за опремање бунара Б2, Б9 и Б12  

на изворишту Пештан  ЈН 72/19 (1.1.88), за партију 2  1/1 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ   72/19(1.1.88) 

БРОЈ:   Ц01.01- 2625/21 

ДАТУМ:  19.07.2019.  године 

ЛАЗАРЕВАЦ 

  

На основу члана  55 став 1 тачка 8, члана  57 став 1 и члана  116 Закона о јавним набавкма  („Сл. гласник РС“  

124/12,14/15; 68/15 )  ЈПКП „Лазаревац“  објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

1.Назив, адреса и интернет  страница наручиоца: 

ЈПКП „Лазаревац“, Николе Вујачића 28, 11550 Лазаревац, МБ 07013922, ПИБ 102129944, Шифра делатности 

3600,  интернет страница: www.jpkp.rs  

2.Врста наручиоца: 

Наручилац  у смислу  члана  2 став 1  тачка 2 подтачка 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС ” бр. 

124/12; 14/15 и 68/15) . 

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

Набавка  добара -  куповина   електро  опреме и резервних делова за опремање бунара Б2, Б9 и Б12 на 

изворишту Пештан  ЈН 72/19 (1.1.88) у  отвореном поступку, ради закључења уговора о јавној набавци 

(назив и ознака из општег речника набавке –   електрична опрема и апарати   31600000). Укупна процењена 

вредност набавке је 11.000.000,00  динара без ПДВ-а,  а целокупан износ  предвиђен је у 2019. години и то 

по партијама: 

Број 

партије 
Назив партије 

Процењена вредност 

у динарима без ПДВ-а 

1 Електро- енергетска опрема, уградња, прикључивање и пуштање у рад    3.500.000,00 

2 
Телеметријска опрема, уградња у постојеће ормане, прикључивање и 

пуштање у рад 
1.500.000,00 

3 Мерна опрема 3.000.000,00 

4 Утопни пумпни агрегати 3.000.000,00 

 

4.Уговорена вредност:   2.731.693,00 динара без ПДВ-а +  546.338,60 динара (ПДВ)=  3.278.831,60 динара са 

ПДВ-ом. 

5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

6.Број примљених понуда:   за ову партију је поднета смо 1 понуда. 

7.Највиша и најнижа понуђена цена: 

 Поднета је једна понуда понуђача Мерис д.о.о. Народнох  хероја 42/2 11070 Београд  са  понуђеном  укупном 

ценом:  2.731.693,00 динара без ПДВ-а +  546.338,60 динара (ПДВ)=  3.278.831,60 динара са ПДВ-ом. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 

 Поднета је једна понуда понуђача Мерис д.о.о. Народнох  хероја 42/2 11070 Београд  са  понуђеном  укупном 

ценом:  2.731.693,00 динара без ПДВ-а +  546.338,60 динара (ПДВ)=  3.278.831,60 динара са ПДВ-ом. 

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

 Како је понуда понуђача  Мерис д.о.о. Народнох  хероја 42/2 11070 Београд,  коме је додељен уговор, 

поднета   самостално, нема дела уговора који ће се извршити преко подизвођача. 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора:   16.07.2019. године 

11. Датум закључења уговора:    18.07.2019.  године 

12. Основни подаци о понуђачу:  

            Мерис д.о.о. Народнох  хероја 42/2 11070 Београд  ПИБ: 100280316 ; Матични број: 07897391 

13. Период важења уговора:  Уговор траје до момента коначне испоруке, а најдуже период годину дана од 

закључења уговора и  достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

14. Околности које представљају  основ за измену уговора:  Нема околности које оправдавају основ за 

измену уговора. 

 


