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:

Радови: : Машински и грађевински радови на локацији Моравска 56
ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања
ЈН ОП 1.3.24/2018

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

14.632.997,00 динара без ПДВ
односно 17.559.596,40 динара са ПДВ

1

Број примљених понуда:

- Највиша

18.468.000,00

̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌

- Најнижа

18.468.000,00

̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌

- Највиша

18.468.000,00

̛̦̬̔̌̌ ̖̍̚ ʿʪʦ-̌

- Најнижа

18.468.000,00

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: 15.01.2019. године

Датум закључења уговора:

04.02.2019. године

Основни подаци о добављачу:
1.члан конзорцијума : DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE PROIZVODNJU USLUGE KONTROLU KVALITETA I INŽENJERING KONVAR DOO PINOSAVA
са седиштем у Општина: Београд-Вождовац | Место: Пиносава, улица Улица и број: I Нова 35а,
ПИБ: 103661243 Матични број: 17592190
2. члан конзорцијума Друштво са ограниченом одговорношћу Завод за завивање Београд -Вождовац.
са седиштем у Београд – Вождовац, улица Грчића Миленка 67,
ПИБ: 100164215, Матични број: 07028237

Период важења уговора:

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА 90 дана од дана увођења извођача у посао

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

