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:
ˀ̨̛̌̔̏: ʺ̡̛̛̹̦̭̌ ̛ ̡̛̛̬̖̦̭̐̌͂̏ ̨̛̬̌̔̏ ̦̌ ̶̨̡̛̛̣̠̌ ˃ʿˁ 02/65: ʺ̨̡̬̭̌̏̌ 56 ̱ ʿ̶̨̙̬̖̱̌̏,
ʽˀʻ 45232140-̨̛̬̌̔̏ ̦̌ ̧̛̛̬̐̌̔̚ ̥̬̖̙̖ ̡̨̬̭̐̌̔̐ ̧̬̖̠̐̌̌
ʵʻ ʽʿ 1.3.6/2017.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

5.541.188,76 ̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌ ̨̨̨̦̭̦̔
6.649.426,51 ̛̦̬̔̌̌ ̭̌ ʿʪʦ-̨̥

1

Број примљених понуда:

- Највиша

5.541.188,76

̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌

- Најнижа

5.541.188,76

̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌

- Највиша

5.541.188,76

̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌

- Најнижа

5.541.188,76

̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌

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: 29.08.2017. ̨̛̦̖̐̔

Датум закључења уговора:

06.09.2017. ̨̛̦̖̐̔

Основни подаци о добављачу:
ʰ̸̨̏͂̌̌̚ -̬̱̪̖̐ ̸̨̛̏͂̌̌̚:
ʽ̛̣̹̖̦̏̌̓ ̸̣̦̌1.1. TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD (ZVEZDARA)
̭̌ ̛̭̖̹̯̖̥̔ ̱ ʥ̨̖̬̱̐̌̔-ʯ̖̬̏̔̌̌̚, ̶̛̱̣̌ ʹ̱̖̍ ʪ̨̛̛̌̏̔̏̓̌ ̨̬̠̍ 55/6, ,
ʿʰʥ: 100043897 ʺ̸̛̛̯̦̌ ̨̬̠̍: 07797001
̸̣̦̌ ̬̱̪̖̐ 1.2. THERMO TEC FLEX doo Zabrežje
̭̌ ̛̭̖̹̯̖̥̔ ̱ ʯ̬̖̙̠̱̌̍, ̶̛̱̣̌ ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌ - ʤ̶̖ ˁ̨̛̛̥̏̓̌ ̬̍. 132.,
ʿʰʥ: 108518025, ʺ̸̛̛̯̦̌ ̨̬̠̍: 21015008
̸̣̦̌ ̬̱̪̖̐ 1.3.ࣅPRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "ARTE KOLOR" DOO POŽAREVAC
̭̌ ̛̭̖̹̯̖̥̔ ̱ ʿ̶̨̙̬̖̱̌̏, ̶̛̱̣̌ ˁ̨̡̣̖̦̭̏̌ ̨̬̠̍ 2,
ʿʰʥ: 100437547 ʺ̸̛̛̯̦̌ ̨̬̠̍: 17311816

Период важења уговора:

ROK ZA ZAVRŠETAK RADOVA JE 60 DANA OD
DANA UVOENJA IZVOAA U POSAO

Околности које представљају основ за измену уговора:
ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̨̥̙̖ ̡̨̦̦̌ ̸̡̧̤̱̖̌̌̚ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨ ̨̠̦̠̌̏ ̶̛̦̌̍̌̏ ̖̍̚ ̨̨̧̭̪̬̖̏͂̌ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̠̦̖̌̏
̡̦̖̌̍̌̏ ̨̛̪̖̯̏̓̌ ̨̛̥̍ ̪̬̖̥̖̯̔̌ ̡̦̖̌̍̌̏, ̭ ̛̯̥ ̔̌ ̭̖ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨̥̙̖ ̨̛̪̖̯̏̓̌
̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌ ̨̔ 5% ̨̔ ̡̱̱̪̦̖ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̨̨̛̪̬̯̦̏̍ ̸̡̨̤̱̖̦̌̐̚ ̨̨̱̬̐̏̌, ̛̪̬ ̸̖̥̱ ̡̱̱̪̦̌
̨̬̖̦̭̯̏̔ ̨̧̪̖̏̓̌̌ ̨̨̱̬̐̏̌ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̱̖̍̔ ̖̏̓̌ ̨̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̛̚ ̸̣̦̌̌ 39. ̭̯̌̏ 1. ʯ̡̨̦̌̌ ̨
̛̠̦̥̌̏ ̡̦̥̌̍̌̏̌̌ („ˁ̛̣̱̙̖̦̍ ̡̛̣̭̦̐̌ ˀˁ“, ̬̍. 124/12, 14/15 ̛ 68/15).
Остале информације:

