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:

Добра

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:

Добро: „ОПРЕМА ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА"
ЈНМВ 1.1.24/2016
OРН – 31600000 - Електрична опрема и апарати

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

1.024.350,00 динара без ПДВ-а
односно 1.229.220,00 динара са ПДВ-ом
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.264.875,70 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.024.350,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

1.264.875,70 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.024.350,00 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: 23.12.2016. године

Датум закључења уговора:

10.01.2017. године

Основни подаци о добављачу:
Пословно Име: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MOPING DOO, POŽAREVAC
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 07863098
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Пожаревац | Место: Пожаревац | Улица и број: Баје Секулића бб
Датум оснивања:24.03.1992
ПИБ: 101971312

Период важења уговора:

12 месеци од дана обостраног потписивања и
предаје средстава обезбеђења

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:

