
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 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: _ Куповина алата за замену лежајева на Шкодиним моторима МЛ 

3450К-4 и лежајева на Шкодиним моторима ML 3450K-4 – по партијама   , бр. ВНД-241/15 
(назив и ознака из општег речника набавкe: 42611000 -  Специјалне машине алатке и  44442000 -  

Ваљкасти лежајеви) 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, 
http://www.gsp.rs. 

Врста наручиоца: јавно комунално предузеће 
 

ред. 
бр.  

Шифра 
ГСП-а 

НАЗИВ партије Јед. мере 
Орије. 
кол./ 
комад 

Ukupna 
procenjena 

vrednost 

 
PARTIJA 2: LEŽAJEVI 

  
 

1 221130001 LEŽAJ, BB1-7024 INSOCOAT kom 11 1.969.000,00 

2 221131901 LEŽAJ, BC1-7229 CЕ kom 13 2.500.550,00 

Укупно партија 2 4.469.550,00 

Уговорена вредност: 3.611.586,22 динара. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда: 2 

 
Највиша и најнижа понуђена цена: 

 

ред. 
бр. 

Шифра 
ГСП-а 

НАЗИВ партије 
Јед. 
мере 

Орије. 
кол./ 
комад 

Највиша цена најнижа цена Ukupna 
procenjena 

vrednost 

 
PARTIJA 2: LEŽAJEVI 

   
  

1 221130001 
LEŽAJ, BB1-7024 
INSOCOAT 

kom 11 1.957.667,00 
1.624.352,40 

1.969.000,00 

2 221131901 
LEŽAJ, BC1-7229 
CЕ 

kom 13 2.456.892,00 
1.987.233,82 

2.500.550,00 

Укупно партија 2 4.420.559,00 3.611.586,22 4.469.550,00 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
 

ред. 
бр.  

Шифра 
ГСП-а 

НАЗИВ партије 
Јед. 
мере 

Орије. 
кол./ 
комад 

Највиша цена најнижа цена Ukupna 
procenjena 

vrednost 

 
PARTIJA 2: LEŽAJEVI 

   
  

1 221130001 
LEŽAJ, BB1-7024 
INSOCOAT 

kom 11 1.957.667,00 
1.624.352,40 

1.969.000,00 

2 221131901 
LEŽAJ, BC1-7229 
CЕ 

kom 13 2.456.892,00 
1.987.233,82 

2.500.550,00 

Укупно партија 2 4.420.559,00 3.611.586,22 4.469.550,00 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.10.2015. године 

Датум закључења уговора: 17.11.2015. године 
Основни подаци о добављачу: „MIBAX COMMERCE“, д.о.о., Београд-Нови Београд, Др. Ивана Рибара 

115/а  



 

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, односно 10.000.000,00 динара за наручиоце 

из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та 
могућност јасно и прецизно наведена. 

 Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других 
битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у 

конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. 

Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у 
уговору и конкурсној документацији. 

У случају овим случајевима наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и да у року од 
три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки. 

 


