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:

Радови

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:

РРадови: Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“, ОРН
45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, ЈН ОП 1.3.14/2016

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

8.150.311,00 динара без ПДВ-а односно 9.780.373,20
динара са ПДВ-ом
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Број примљених понуда:

- Највиша

9.603.111,68 динара без ПДВ-а

- Најнижа

8.150.311,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

8.150.311,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

8.150.311,00 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: 28.09.2016. године

Датум закључења уговора:

12.10.2016. године

Основни подаци о добављачу:
ГРУПА ПОНУЂАЧА:
1.1. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU PROCESNE PREHRAMBENE TERMOTEHNIČKE OPREME I POSTROJENJA MINEL ENIM SMEDEREVO DOO, SMEDEREVO
са седиштем у Смедереву, улица Ђуре Салаја број 13,
ПИБ: 100967663 Матични број: 06810438
и
1.2. 1.2. AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBE I VRŠENJE USLUGA 28 JUNI SMEDEREVO
са седиштем у Смедереву, улица Карађорђева број 14/61,
ПИБ: 100971129 Матични број: 06267785

Период важења уговора:

Сви радови на изградњи морају бити завршени у року од 90 (деведесет)
календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

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).
Наручилац није дозволио промену цене и других битних елемената уговора.

Остале информације:

