
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама, ("Службени гласник РС"  бр.124/12 ) 

 
ЈКП  ГСП "БЕОГРАД" 

објављује 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

након закљученог оквирног споразума 
 

 
Назив предмета набавке: Хладњаци, експанзиони судови, затварачи и цеви инсталације хлађења, саће, грејно 

тело ...- по партијама,  бр.ВНД-24/14 (назив и ознака из општег речника набавкe: 34312300 - Хладњаци за 

возила) 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, 

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

 
 

 

 
 

 
 

 
Уговорена вредност: 1.607.558 динара. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 9 (за цео тендер) 
Највиша и најнижа понуђена цена: 

 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.06.2014. године 
Датум закључења оквирног споразума: 27.06.2014. године 

Датум закључења уговора : 23.09.2015. године 

 
Основни подаци о добављачу: „SEJARI“, D.O.O., Београд-Нови Београд , Аутопут за Загреб бр.15. 

 
Период важења уговора: до испуњења финансијске вредности. 

 

Околости које представљају основ за измену уговора:  
 

Промена јединичне цене дате у понуди за време трајања оквирног споразума могућа је након протека 3 
месеца од дана закључења оквирног споразума, и то за проценат раста или пада за више од 5% 

вредности динара у односу на ЕУР-о од дана закључења оквирног споразума по просечном средњем 

курсу ЕУР-а/ДИН за месец који предходи подношењу захтева за промену цена (средњи курс за сваки дан 
x број дана у месецу / број дана = просечни курс за предходни месец).  

 

 

Бр. 
па
рт
ије 

Шифра 
гСП-а 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

Процењена 
вредност 
партије 
(у дин.) 

4 108653701 HLADNJAK, VAZDUHA-INTERKULER Al IK103,201 6.946.167,03 

36 115612801 HLADNJAK, IZDUVNIH GASOVA MOTORA D2066 LOH01 4.498.149,60 

Бр. 
парти

је 

Шифра 
гСП-а 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ Најнижа цена Највиша цена  

Најнижа цена 
код 

прихватљивих 
понуда 

Највиша цена  
код 

прихватљиви
х понуда 

4 108653701 HLADNJAK, VAZDUHA-INTERKULER Al IK103,201 5.031.449,00 7.897.000,00 5.031.449,00 5.403.721,00 

36 115612801 HLADNJAK, IZDUVNIH GASOVA MOTORA D2066 LOH01 2.962.026,00 4.908.420,00 2.962.026,00 3.209.778,00 


