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:

Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за монтажу
спојница на терену ТПС "Моше Пијаде 8" у Пожаревцу
ОРН 44163120-Цеви за даљинско грејање
JН 1.1.13-1/2020

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

295.265,00 динара без ПДВ односно 354.318,00 динара са
ПДВ

1

Број примљених понуда:

- Највиша

295.265,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

295.265,00

- Највиша

295.265,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

295.265,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

динара без ПДВ-а

динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: Одлука о додели оквирног споразума 1595/9
28.05.2020. године,
Датум закључења уговора:

15.07.2020. године

Основни подаци о добављачу:
Група добављача :
Носилац групе: ISOPLUS DOO ZA PREDIZOLOVANE CEVOVODNE SISTEME, BEOGRAD (ZVEZDARA), Војислава Илића 87/III/18,
Београд-Звездара
1. члан АKCIONARSKO DRUŠTVO IZOLIR PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU IZOLACIONOG MATERIJALA, IZVOĐENJE INSTALACIONIH
I ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO, ZRENJANIN, ул. Новосадски пут бб, Зрењанин
2. члан TRGOVINU TERMO PLUS DOO BEOGRAD (ČUKARICA), Пожешка 150 а Београд-Чукарица

Период важења уговора:

Максимални рок за одзив је 48 сати од дана упућеног писаног захтева.
Уговор важи за сукцесивну извршење услуге ( на сваки писани захтев).

Околности које представљају основ за измену уговора:

Нису допуштена измена уговора.

Остале информације:
Одлука о закључењу оквирног споразума зав. бр. 1595/9 - 28.05.2020. године,
Оквирни споразум бр. 2128/2/2020 -05.06.2020. године (U-14 од дана 05.06.2020. године)
Позив за достављање понуда бр. 3310/2/2020 - 06.07.2020. године,
Понуда бр. 3310/3 - 07.07.2020. године (заводног броја понуђача Р50058-1 од 07.07.2020. године)
Појединачни Уговор 1. зав. бр. 3310/4/2020 - 15.07.2020. године.

