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:

Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне
станице Ратарска 209,
ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања,
ЈН ПП 1.3.17/2020

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

21.296.762,00 динара без ПДВ
односно 25.556.114,40 динара са ПДВ
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Број примљених понуда:

- Највиша

21.709.816,15 динара без ПДВ-а

- Најнижа

21.296.762,00

- Највиша

21.709.816,15

динара без ПДВ-а

- Најнижа

21.296.762,00

динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.10.2020. године

Датум закључења уговора:

12.11.2020. године

Основни подаци о добављачу:
рупи понуђача:
Носилац групе: MIJAT KUZMANOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE TERMOTEHNIČKIH I
BRAVARSKO ZAVARIVAČKIH USLUGA WELDING VELIKA PLANA, Деспота Стефана 42, Велика Плана и
Члан: SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA POŽAREVAC KOP DANIJEL STOJANOVIĆ PREDUZETNIK LUČICA,
Лучица

Период важења уговора:

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЈЕ 120 КАЛЕНДАРСКИХ
ДАНА рачунајући 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:
Одлука (поновљена) о додели уговора донета поступајући по налогу Републичке комисије
садржаном у решењу бр. 4-00-539/2020 од 21.09.2020. године.

