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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Број: 8-5/18-15 
Дана: 04.06.2018.год. 
СУБОТИЦА 
www.toplanasubotica.co.rs 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15.) 
наручилац 
 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА, 
ул. Сегедински пут 22 

 
објављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци 
 (5/18  ЈНВ) 

1. Назив: ЈКП ''Суботичка топлана'' Суботица, адреса: ул. Сегедински пут бр. 22, Суботица, 
Интернет страница наручиоца: www.toplanasubotica.co.rs 
2.  Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће; 
3. За добра, услуге опис предмета набавке: назив и ознака из општег речника набавке:(-) 
4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака 
из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Израда 
пројеката, демонтажа старе шамотне облоге и термоизолације, санација и заштита АБ стабла пре 
уградње нове облоге  (по одобреној пројектној документацији), Израда и монтажа нове унутрашње 
облоге (по одобреној пројектној документацији), Израда и монтажа система за неутрализацију 
кондензата (по одобреној пројектној документацији) у производном погону Наручиоца ЈКП 
''Суботичка топлана'' Суботица, адреса: ул. Сегедински пут бр. 22, Суботица, –набавка радова – 
Санација бетонског димњака-уградња улошка бр. 5/18 јнв, ОРН: 45453000 – Рeмонтни и 
санациони радови;  
5.  Уговорена вредност: 26.880.962,63 РСД без ПДВ-а; 
6.  Критеријуми за доделу уговора: најнижа понуђена цена; 
7.  Број примљених понуда: 1 (једна); 
8. Највиша: 26.880.962,63 РСД без ПДВ-а и најнижа понуђена цена: 26.880.962,63 РСД без ПДВ-а; 
10. Највиша: 26.880.962,63 РСД без ПДВ-а и најнижа цена код прихватљивих понуда: 26.880.962,63 
РСД без ПДВ-а; 
11. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: (-); 
12. Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.05.2018. године; 
13. Датум закључења уговора: 28.05.2018. године; 
14. Основни подаци о добављачу: Група понуђача „ИЗОПРОГРЕС“ А.Д. Београд, Бачванска 21, 
11000 Београд  , као носилац  посла у заједничкој понуди са „ЈАСТРЕБАЦ  ДИМЊАЦИ“ ДОО и 
„ГСТ“ ДОО Београд,  ПИБ:102011472, м.бр.:07032412,  
15. Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, те се извођењем радова по 
систему „кључ у руке“ сматра извршеним. Крајњи рок за извођење радова односно примопредају 
објекта и остале пројектно техничке документације је 14.09.2018.год. 
16. Околности  које представљају основ за измену уговора: Уколико након закључења овог уговора 
наступе објективни разлози (виша сила, мере државних органа или појава непредвиђених радова) 
због којих се предметна набавка не може реализовати у року, наручилац ће приступити измени 
уговора у складу са одредбама чл. 115. Закона о јавним набавкама.  
 


