
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: ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА (назив и ознака из општег речника 

набавке: 50720000 -  Услуге поправке и одржавања централног грејања), број МН-27/15 
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, 

http://www.gsp.rs. 
Врста наручиоца: јавно комунално предузеће. 

 

ТАБЕЛА ДОДЕЛЕ УГОВОРОМ 

Р.бр. Назив услуге 
УУККУУППННАА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА  БЕЗ 

ПДВ-А 
(ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ) 

I 

Годишњи преглед и подешавање горионика: чишћење горионика, 
замена потрошних делова, дизни, електрода, филтера према 
Листи годишњег сервиса (прилог 1.1) (ЗБИР УКУПНИХ 
ВРЕДНОСТИ БЕЗ ПДВ-А, ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ) и регулација процеса 
сагоревања са издавањем мерних листа о аналилзи димних 
гасова (ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ). 

1.551.800,00 

II 

Интервентно одржавање горионика по позиву у току уговорене 
године (дефектажа, отклањање квара и по потреби обезбеђивање 
резервних делова и уградња истих) – ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ  
- за све време рока важења уговора 

28.600,00 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 
(ЗБИР СТАВКИ I + II) 

1.580.400,00 

 

 ГОДИШЊИ СЕРВИС 

ГОРИОНИКА 
«WEISHAURT» д.о.о. Процењена вредност 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ 
ПДВ-А 

1.580.400,00 2.000.000,00 динара 

«WEISHAURT» д.о.о., Булевар Михајла Пупина 6, 11070 Нови Београд  

Укупна вредност набавке која се уговора износи 1.980.400,00  без ПДВ-а.  

Од чега је 1.580.400,00 динара за услугу годишњег прегледа и подешавања горионика као и 

интервентног одржавања, а остатак од 400.000,00 динара предвиђено је за евентуално уграђене 

делове приликом интервентног одржавања према списку делова са јединичним ценама који је саставни  
део понуде понуђача) 

Укупна процењена вредност набавке која се уговара износи 2.000.000,00  динара. 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 (за цео тендер). 
 

Највиша и најнижа понуђена цена: 

Највиша цена Најнижа цена 
1.580.400,00 1.580.400,00 

 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша цена Најнижа цена 
1.580.400,00 1.580.400,00 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.10.2015. године. 
Датум закључења уговора: 05.11.2015. године. 
Основни подаци о добављачу: «WEISHAURT» д.о.о., Булевар Михајла Пупина 6, 11070 Нови 

Београд 

Период важења уговора: годину дана или до испуњења финансијске вредности уговора. 

Околости које представљају основ за измену током трајања уговора: / 


