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На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 бр.14/15 и 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
26000 ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I БР. 2-4

објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Град Панчево

Aдреса наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево 

Интернет стараница наручиоца: www.pancevo.rs

Врста наручиоца: Град Панчево

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуге

OПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ:  Текуће  и  интервентно  одржавање  термомашинских  инсталација  у
објектима којима управља град Панчево – за 2018. и 2019. годину

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Услуге поправке и одржавања инсталација у 
зградама – 50700000

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора: 

Избор  најповољније  понуде  Наручилац  ће  извршити  применом  критеријума  ,,економски
најповољнија понуда“. 
 Елементи  критеријума су дати у следећој табели:

Редни
број

Критеријум
Макс.
број

пондера

1. Најнижа понуђена цена за групу I радова  - Цн1 40

2. Најнижа понуђена цена за групу II радова  - Цн2 60

Укупан максимални  број пондера је 100. Укупан број пондера  (У)= Пдг1+Пдг2 ( 100= 40+60) 

2. Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима- критеријумима:

Најнижа понуђена цена за групу I радова 40 пондера, по формули: 

Цн1
Пдг1= —— x 40

Црп1



Где су:
Цн1 – најнижа понуђена цена за групу радова I

              Црп1 – износ рангиране понуде
              Пдг1 – добијени износ пондера за посматрану понуду – за групу I радова

Најнижа понуђена цена за групу II радова 60 пондера, по формули: 

Цн2
Пдг2= —— x 60

Црп2

Где су:
Цн2 – најнижа понуђена цена за групу радова II

              Црп2 – износ рангиране понуде
              Пдг2 – добијени износ пондера за посматрану понуду – за групу II радова

Најповољнија понуда је она која оствари највише пондера укупно.

3. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 
Уколико ни након промене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку
и додели уговора, Наручилац  ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац
ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.
Извлчење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеим папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити  додељен  уговор.  Понуђачима  који  не  присуствују  овом  поступку,  Наручилац  ће  доставити
записник извлачења путем жреба.

Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.01.2018. године

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 23.01.2018. године

Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације Наручиоца број 1, бр. XI-13-404-
291/2017

Нови рок за подношење понуда је 31.01.2018. године до 10:00 часова.

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, 26000
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: ,,Понуда за поступак јавне набавке мале вредности–
Текуће и  интервентно  одржавање  термомашинских  инсталација  у  објектима  којима  управља град
Панчево – за 2018. и 2019. годину”

Време и место отварања понуда:  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Градске управе
града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, канцеларија бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
Време отварања понуда је 31.01.2018. године у 10:15 часова.

Лице за контакт: Бранка Марић, e-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rs


