
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 
68/15) 

 
ЈКП ГСП "БЕОГРАД" 

објављује 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

 
Назив предмета набавке: РЕМОНТ БРЗИНОМЕРА И ПРЕТВАРАЧА СТАТИЧКОГ ЗА ТРАМВАЈ (назив и 
ознака из општег речника набавке:  98300000 - Разне услуге), број ВНУ-318/15 
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, 
http://www.gsp.rs. 
Врста наручиоца: јавно комунално предузеће 
 
Уговор је закључен са привредним друштвом ''ИИС'' д.о.о., ул. Пожешка број 99/II, Београд  
Укупна вредност понуде по критеријуму за доделу уговора износи 967.100,00 динара без ПДВ-а.  
Укупна вредност набавке до које ће се уговор реализовати износи 500.000,00 динара без ПДВ-а. 

Укупна процењена вредност набавке по критеријуму за доделу уговора износи 972.616,00 динара, а укупна 
процењена вредност набавке до које ће се уговор реализовати износи (без ПДВ-а): 500.000,00 динара. 

 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда: 1 (за цео тендер) 

Назив и  адреса понуђача 

''ИИС'' д.о.о., ул. Пожешка број 99, Београд 

 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  

Р.бр  Највиша цена Најнижа цена 

1 967.100,00 967.100,00 

 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Р.бр  Највиша цена Најнижа цена 

1 967.100,00 967.100,00 

 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.12.2015. године 
 

Основни подаци о добављачу: Датум закључења уговора: 
''ИИС'' д.о.о., ул. Пожешка број 99, Београд 05.01.2016. године 

 
Период важења уговора: годину дана или до испуњења финансијске вредности уговора 
Околости које представљају основ за измену током трајања уговора: Наручилац може након 
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 
предмета набавке, с тим да се 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 5.000.000,00 динара 


