
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: [Добра]
	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: Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње    ТС, ОРН 38418000-калориметриJН  1.1.5-5/2018
	Text6: 2.485.600,00   динара без ПДВ односно 2.982.720,00 динара са ПДВ
	Text7: најнижа понуђена цена
	Text10: 1
	Text11: 2.485.600,00       динара без ПДВ-а
	Text12: 2.485.600,00    динара без ПДВ-а
	Text13: 2.485.600,00       динара без ПДВ-а
	Text14: 2.485.600,00         динара без ПДВ-а
	Text15: нема подизвођача
	Text17: 07.05.2019. године
	Text16: Одлука по оквирном споразуму 5913/6 -31.10.2018. године,
	Text21: Одлука по оквирном споразуму 5913/6 -31.10.2018. године,Оквирни споразум бр. 8416/2/2018 - 26.11.2018. године, Позив за достављање понуда бр. 2888/2 -22.04.2019. године,Понуда бр.  2888/3 - 24.04.2019. године (заводног броја понуђача 387 од 24.04.2019. године)Уговор 5 бр. 2888/4/2019 - 07.05.2019. године.
	Text20: Нису допуштена измена уговора.
	Text18: Закључен између:
ГРУПА ДОБАВЉАЧА:(овлашћени члан)1.1. TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), Љубе Давидовића 55/6,  Београд-Звездара,ПИБ: 100043897 Матични број: 07797001 члан групе1.2.  VIA OCEL PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INŽENJERING UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU  DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD), са седиштем у Београду-Стари град, улица Тадеуша Кошћушка број 56,  
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