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:

ˀ̨̛̌̔̏

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:

Радовa: Електрорадови на изградњи ТПС
Партија 1- Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС
ОРН 45311200-Електро-монтажни радови
ЈН МВ 1.3.3/2019 -2

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

419.600,00 динара без ПДВ односно
НИЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ.

2

Број примљених понуда:

динара без ПДВ

- Највиша

423.280,00

- Најнижа

419.600,00динара без ПДВ

- Највиша

423.280,00 динара без ПДВ

- Најнижа

419.600,00 динара без ПДВ

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: 04.11.2019. године

Датум закључења уговора:

18.11.2019. године

Основни подаци о добављачу:
ʿ̨̨̨̭̣̦̏ ʰ̥̖: PROIZVODNO USLUŽNO PRIVREDNO DRUŠTVO GAMA SISTEM DOO, POŽAREVAC
ʺ̸̛̛̯̦̌ ̨̬̠̍: 17383493
ʿ̬̦̌̏̌ ̴̨̬̥̌: ʪ̨̬̱̹̯̏ ̭̌ ̸̨̨̛̬̦̖̦̥̐̌ ̨̨̨̨̬̦̹̱̔̐̏̓
ˁ̛̖̹̯̖̔: ʽ̛̪̹̯̦̌: ʿ̶̨̙̬̖̌̏̌ | ʺ̨̖̭̯: ʿ̶̨̙̬̖̌̏̌ | ˄̶̛̣̌ ̛ ̨̬̠̍: ˃̸̨̛̛̪̣̦̌ 60
ʿʰʥ: 102254857

Период важења уговора:

̔̌ ̖̓ ̭̖ ʰ̸̨̏͂̌̚ ̨̨̛̯̔̌̏̌̚ ̦̌ ̛̛̪̭̦̌ ̨̛̪̏̚ ̸̶̨̛̦̬̱̌̌ ̱ ̨̡̬̱ ̨̔ 7 ̦̔̌̌ ̨̔
̦̔̌̌ ̛̪̬̠̖̥̌ ̨̛̪̏̌̚.
̔̌ ̖̓ ̛̭̏ ̨̛̬̌̔̏ ̛̛̯̍ ̛̬̹̖̦̌̏̚ ̱ ̨̡̬̱ ̨̔ 2 ̨̛̦̖̐̔ ̨̔ ̦̔̌̌ ̨̧̛̛̪̯̪̭̏̌̌
̨̨̱̬̐̏̌.

Околности које представљају основ за измену уговора:

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).
Остале информације:

