
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Услуге]
	Text1: Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац
	Text2: ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 Пожаревац
	Text3: www.tоplifikacija.rs
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притиска, 
ОРН  71242000-израда пројеката и нацрта, процена трошкова
 ЈН МВ 1.2.12/2018
	Text6: 4.963.000,00   динара без ПДВ  односно 
5.955.600,00   динара са ПДВ-ом.
	Text7: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
	Text10: 1
	Text11: 4.963.000,00  динара без обрачунатог ПДВ
	Text12: 4.963.000,00  динара без обрачунатог ПДВ
	Text13: 4.963.000,00 динара без обрачунатог ПДВ
	Text14: 4.963.000,00 динара без обрачунатог ПДВ
	Text15: нема подизвођача
	Text17: 29.03.2018.  године
	Text16: 26.03.2018. године
	Text21: 
	Text20: 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. 142/12, 14/15 и 68/15).
	Text18: ГРУПА  ИЗВРШИОЦА - ПОНУЂАЧА:Носилац групе ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН – "ПРОЈЕКТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О.  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОИЗВОДЊУ И ИСТРРАЖЖИВАЊЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), ВОЛГИНА 15 11060 БЕОГРАД1. члан  „ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ „ВВ ПРОИНГ“ Д.О.О. БЕОГРАДВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 63 11000 БЕОГРАД (РАККОВИЦА)2. члан „DUO BACCO“ Д.О.О. БЕОГРАД, БРАНКОВА 23, 11000 БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)3.члан „ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР  МАШИНСКOГ ФАКУЛТЕТА БЕОГРАД“ Д.О.О. БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 16, 11000 БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)
	Text19: ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ТРЕБА ЗАВРШИТИ У РОКУ ОД 6 МЕСЕЦИ ОД ДАНА УВОЂЕЊА ИЗВРШИОЦА У ПОСАО.


