ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких
уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и дистрибуцију
гасовитих горива преко система цеви ; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса
Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац
Web : www.toplifikacija.rs
е-mail : jpt@toplifikacija.rs
Телефони : 012/542-542 (директор) , 012/542-785 (секретарица) , 012/975 (дежурна служба) Факс : 012/542-543

Наш број 6227/6
Ваш број:
Датум: 14.10.2016.
Место: Пожаревац
На основу члана 55. став 1.тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службани гласник РС“ 124/12,68/2015), а након спроведеног поступка набавке-наруџбеница,
Добра–„ Набавка посуђе за Бифе“, (Ред. Бр ЈНМВ 2.1.12Н/2016) и закљученог Уговора о јавној
набавци мале вредности-наруџбеници сходно Закона о јавним набавкама,
Објављује
Обавештење о закљученом уговору
1. Назив наручиоца:

Јавно предузеће - локална самоуправа
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Трг Радомира Вујовића 2
Пожаревац,12000
Tелефон: 012 542-785,
Факс: 012 542-543,
Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.
Интернет страница наручиоца:www.toplifikacija.rs

2. Врста наручиоца:

Јавно предузеће - локална самоуправа

3. Набавка Добара:

Јавна набавка мале вредности-наруџбеница број 2.1.12Н/2016

„Набавка посуђе за Бифе“
ОРН-39221100-Кухињско посуђе
4. Опис набавке Добара: Набавка Добара је спроведена у циљу прибављања добара која
су неопходна за несметано функционисања послова ЈП „Топлификација“ Пожаревац.
Набавка добара је спроведена у циљу потписивања уговора са испоручиоцем добара.
5.
6.
7.
8.

Уговорена вредност без ПДВ:
Критеријум за доделу уговора:
Примљен број понуда:
Највиша / најнижа понуђена цена:

67.500,00 динара.
Најниже понуђена цена
Две (2)
154.700,00 / 67.500,00 динара

9. Највиша / најнижа понуђена цена прихватљивих понуда:
67.500,00 / 67.500,00
9. Део/ вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Нема.
10. Датум доношења одлуке о додели: 05.10.2016.године
11. Датум закључења уговора:
14.10.2016. године
12. Основни подаци о извођачу: : Самостална агенција за промет и књиговдствене услуге
Контоартист, Лењинова бр.3, 12000 Пожаревац.
13. Период важења уговора: 12 месеци, до испуњења уговором преузетих обавеза
14. Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене.

МБ : 07351682 ПИБ : 101971396 Текући рачуни : БАНКА ИНТЕСА 160-7537-66 160-33793-62 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 205-12226-76
RAIFFEISENBANK 265-6310310001870-11 АИК БАНКА 105-5210093-39 105-4480-72

