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 ̵̨̨̛̛̪̬̖̣̦̔̏̌̚ ̶̛̖̏ ̌̚ ̨̪̯̬̖̖̍ ̧̛̬̖̐̌̔̚ ̴̶̨̡̨̨̛̛̛̯̪̣̦̌̐ ̛̭̭̯̖̥̌ ̌̚ ̡̨̨̦̱̥̦̚
̸̨̪̬̱̠̖̔ ʿ̶̨̙̬̖̌̏̌ (˃ˁ),
ʽˀʻ 44163120-ˉ̛̖̏ ̌̚ ̡̨̛̤̦̭̔̌ ̧̬̖̠̖̐̌
Jʻ 1.1.13-8/2017-2

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

27.274.521,00 ̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌ ̨̨̨̦̭̦̔ 32.729.425,20
̛̦̬̔̌̌ ̭̌ ʿʪʦ-̨̥

1

Број примљених понуда:

- Највиша

27.274.521,00

̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌

- Најнижа

27.274.521,00

̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌

- Највиша

27.274.521,00 ̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌

- Најнижа

27.274.521,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора:

Датум закључења уговора:

20.06.2018. ̨̛̦̖̐̔

Основни подаци о добављачу:
ʯ̸̡̤̱̖̦̌ ̛̥̖̱͂̚:
ʧˀ˄ʿʤ ʪʽʥʤʦʹʤˋʤ:
̛ ̭̣̖̖̖̔̓̐ ʪ̸̨̤̍̌̏̌̌ (̨̛̣̹̖̦̏̌̓ ̸̣̦̌)
1.1. AKCIONARSKO DRUŠTVO IZOLIR PREDUZEE ZA PROIZVODNJU IZOLACIONOG MATERIJALA, IZVOENJE INSTALACIONIH I ZAVRŠNIH RADOVA U GRAEVINARSTVU, TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO, ZRENJANIN
̭̌ ̛̭̖̹̯̖̥̔ ̱ ʯ̧̛̬̖̦̦̱̌, ̶̛̱̣̌ ʻ̨̨̡̛̭̭̏̌̔ ̪̱̯ ̍̍,
ʿʰʥ 100654969 ʺ̸̛̛̯̦̌ ̨̬̠̍: 08160546
̸̣̦̌ ̬̱̪̖̐
1.2. ISOPLUS DOO ZA PREDIZOLOVANE CEVOVODNE SISTEME, BEOGRAD (ZVEZDARA)
̭̌ ̛̭̖̹̯̖̥̔ ̱ ʥ̨̖̬̱̐̌̔-ʯ̖̬̏̔̌̌̚, ̶̛̱̣̌ ʦ̨̛̠̭̣̌̏̌ ʰ̛̣̓̌ 87/III/18,
ʿʰʥ: 101015778 ʺ̸̛̛̯̦̌ ̨̬̠̍: 17347349

Период важења уговора:

ʺ̡̛̛̭̥̣̦̌̌ ̨̡̬ ̌̚ ̨̡̛̭̪̬̱̱ ̨̬̔̍̌̌ ̦̖ ̨̥̙̖ ̛̛̯̍ ̛̱̙̔ ̨̔ 30 ̦̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌
̨̱̪̱̖̦̓̐ ̨̛̪̭̦̌̐ ̵̯̖̌̏̌̚. ˄̨̨̬̐̏ ̛̙̏̌ ̌̚ ̶̡̛̭̱̖̭̦̱̏ ̨̡̛̭̪̬̱̱, ̦̌ ̡̛̭̏̌
̛̛̪̭̦̌ ̵̯̖̌̏̚, ̱ ̨̛̪̖̬̔ ̦̖ ̱̙̖̥̔ ̨̔ 30 (̛̯̬̖̭̖̯̔) ̵̡̡̛̣̖̦̬̭̌̔̌ ̦̔̌̌.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Нису допуштена измена уговора.

Остале информације:
ʽ̡̣̱̔̌ ̨̪ ̨̡̨̛̬̦̥̏ ̨̭̪̬̱̥̱̌̚ 4027/6 -28.07.2017. ̨̛̦̖̐̔,
ʽ̡̛̛̬̦̏ ̨̭̪̬̱̥̌̚ ̬̍. 4957/2 - 18.08.2017. ̨̛̦̖̐̔,
ʿ̨̛̏̚ ̌̚ ̨̧̭̯̤̖̔̌̏̌ ̨̪̦̱̔̌ ̬̍. 3833/2 -13.06.2018. ̨̛̦̖̐̔,
ʿ̨̦̱̔̌ ̬̍.3833/3 - 15.06.2018. ̨̛̦̖̐̔ (̨̨̦̌̏̔̐̚ ̨̬̠̍̌ ̸̨̪̦̱͂̌̌ 2-366 ̨̔ 15.06.2018. ̨̛̦̖̐̔)
˄̨̨̬̐̏ 8 ̬̍. 3833/4/2018 - 20 .06.2018. ̨̛̦̖̐̔.

