ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац

Адреса наручиоца:

ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000
Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

www.tоplifikacija.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Услуге

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:

Услуге - угоститељске услуге,
ОРН 55300000 - услуге ресторана и услуге послуживања храном,
ЈН МВ 1.2.9/2016
Партија 2 – угоститељске услуге -прослава славе,
ОРН 55300000 - услуге ресторана и услуге послуживања храном

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

349.999,50 динара без ПДВ-а односно 420.000,00 динара
са ПДВ-ом

1

Број примљених понуда:

- Највиша

349.999,50 динара без ПДВ-а

- Најнижа

349.999,50 динара без ПДВ-а

- Највиша

349.999,50 динара без ПДВ-а

- Најнижа

349.999,50 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.04.2016. године

Датум закључења уговора:

09.05.2016. године

Основни подаци о добављачу:
1. Пословно Име: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE INON - INVEST DOO, POŽAREVAC
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20072784
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Пожаревац | Место: Пожаревац | Улица и број: Боже Димитријевића 166/Б
Датум оснивања:24.08.2005
ПИБ: 104020526

Период важења уговора:

до 30.06.2016. године

Околности које представљају основ за измену 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 вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Остале информације:
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са
чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује
документима из члана 17-19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15), који могу бити у неовереним фотокопијама.
Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на начин одређен конкурсном
документацијом.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност
обавезних услова с тим што има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача.

