
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Радови]
	Text1: Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац
	Text2: ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 Пожаревац
	Text3: www.tоplifikacija.rs
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: Радови на изградњи ТС на локацији: МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2015, ознака из општег речника набавке: 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања.ЈН ОП 1.3.17/2015 
	Text6: 7.928.847,20  динара без ПДВ-а односно 9.514.616,64 динара са ПДВ-ом 
	Text7: најнижа понуђена цена
	Text10: 1
	Text11: 7.928.847,20  динара без ПДВ-а 
	Text12: 7.928.847,20  динара без ПДВ-а 
	Text13: 7.928.847,20  динара без ПДВ-а 
	Text14: 7.928.847,20  динара без ПДВ-а 
	Text15: нема подизвођача
	Text17: 10.06.2015. године
	Text16: 08.06.2015. године
	Text21: По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. 4690 oд 04.06.2015. године (15/2015 од 03.06.2015. године)  за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 
	Text20: није допуштена измена уговора
	Text18:  група понуђача MIJAT KUZMANOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE TERMOTEHNIČKIH I BRAVARSKO ZAVARIVAČKIH USLUGA WELDING VELIKA PLANA,са седиштем у Великој Плани, улица Деспота Стефана број 4, ПИБ: 102658445. Матични број: 55867631 и PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE UG. UNITED ENGINEERING CO. DOO POŽAREVAC,са седиштем у Пожаревцу, улица Моше Пијаде бр. 12, ПИБ: 106101352  Матични број: 20528001
	Text19: годину дана од дана његовог закључења


