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:
ʻ̡̌̍̌̏̌ ̛ ̨̧̬̔̐̌̔̌ ̛̥̖̬̣̌ ̨̨̯̪̣̯̦̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐, ̨̨̥̖̬̏̔̌ ̛ ̶̡̨̡̡̨̛̛̥̱̦̠̭̌̐ ̨̥̱̣̔̌,
ʽˀʻ 31731100- ʺ̨̛̱̣̔,
ʵʻ ʺʦ 1.1.11/2017

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

2.881.200,00 ̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌ ̨̨̨̦̭̦̔ 3.457.440,00
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Број примљених понуда:

- Највиша

2.989.914,28

̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌

- Најнижа

2.860.738,00

̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌

- Највиша

2.989.914,28

̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌

- Најнижа

2.881.200,00

̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ 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: 29.09.2017. ̨̛̦̖̐̔

Датум закључења уговора:

16.10.2017. ̨̛̦̖̐̔

Основни подаци о добављачу:
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE VUKAS MERING DOO BEOGRAD
(ZEMUN),
ʥ̨̖̬̐̌̔-ʯ̖̥̱̦, ̱̣. ʪ̵̡̛̛̣̥̯̦̭̌̌ ̛̬̍̐̌̔̌ ̬̍. 40

Период важења уговора:

ʺ̡̛̛̭̥̣̦̌̌ ̨̡̬ ̌̚ ̨̡̛̭̪̬̱̱ ̨̬̔̍̌̌ ˄ʯ ̛̥̖̬̣̌ ̨̨̯̪̣̯̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ʪʻ 15 ̛ ʪʻ 20 ̠̖ 30 ̦̔̌̌
̨̔ ̨̨̨̭̯̬̦̍̌̐ ̨̧̛̛̪̯̪̭̏̌̌ ̛ ̪̬̖̠̖̔̌ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̴̛̦.̨̧̖̖̖̍̍͂̌̚; ʽ̭̯̣̌̌ ̛̥̖̬̣̌ ̱ ̨̡̬̱ ̨̔
180 ̦̔̌̌ ̨̔ ̨̨̨̭̯̬̦̍̌̐ ̨̧̛̛̪̯̪̭̏̌̌ ̛ ̪̬̖̠̖̔̌ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̴̛̦.̨̧̖̖̖̍̍͂̌̚. ˀ̨̡ ̌̚
̧̛̛̭̖̬̭̬̖̏̌ 30 ̦̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̨̧̭̯̤̖̔̌̏̌ ̨̪̬̖̥̖ ̨̨̣̹̖̦̥̏̌̓ ̛̭̖̬̭̖̬̱̏.

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

