
 

 

ЈКП „Топлана-Ваљево“ 
14000 Ваљево, Обилазни пут бб;  tel/faks: 014/3511-(916-918);  e-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Број:    3496    
Датум:    18.09.2018. године    
            
       

На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 116. Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ЈКП „Топлана-
Ваљево“  
         

   објављује 
       

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о закљученом уговору за јавну набавку радова број 10/2018 

 
Назив и адреса наручиоца:  
ЈКП „Топлана-Ваљево“, Обилазни пут бб, Ваљево 
интернет странa: www.toplanava.rs  
 

Врста наручиоца:  
Јавно комунално предузеће 
 

Предмет набавке:  

радови - инсталација компримованог природног гаса за потребе 
гасификације ЈКП „Топлана-Ваљево“ и конверзија постојећег мазутног 
горионика у комбиновани горионик са ниском емисијом NОx и измена 
циркулације напојне воде и димног канала котла 30 MW; 
45454000 - радови на реконструкцији; 42161000 - топловодни котлови 
 

Уговорена вредност:  

54.949.000,00 динара без ПДВ-а, 65.938.800,00 динара са ПДВ-ом 
 

Критеријум за доделу уговора: 
Најнижа понуђена цена  
 

Број примљених понуда: 1  
 

Највиша и најнижа понуђена цена:  
Највиша понуђена цена: 54.949.000,00 динара без ПДВ-а, најнижа 
понуђена цена: 54.949.000,00 динара без ПДВ-а 
  
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Највиша понуђена цена: 54.949.000,00 динара без ПДВ-а, најнижа 
понуђена цена: 54.949.000,00 динара без ПДВ-а 
  

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

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

10.09.2018. године       
 

Датум закључења уговора:  
13.09.2018. године 
 

Основни подаци о добављачу:  
„ГасТех“ д.о.о. Инђија, Краља Петра Првог бб, матични број: 08755671, 
ПИБ: 100698931 - носилац посла у заједничкој понуди Групе понуђача коју 
чине  „ГасТех“ д.о.о. Инђија, „НС Концепт“ д.о.о. Нови Сад и „МИК Пројект“ 
д.о.о. Београд 

http://www.toplanava.rs/


 

 

ЈКП „Топлана-Ваљево“ 
14000 Ваљево, Обилазни пут бб;  tel/faks: 014/3511-(916-918);  e-mail: vagrejanje@ptt.rs 

 

Период важења уговора:  
До реализације уговорених обавеза обе уговорне стране 

  
Околности које представљају основ за измену уговора:  

У складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац може 
након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати 
обим предмета набавке, с тим да вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 
чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности 
из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, односно члана 124а за 
наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских 
услуга. 


