ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно комунално предузеће Новосадска топлана Нови
Сад

Адреса наручиоца:

Владимира Николића бр.1
21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.nstoplana.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 на довођењу јавних површина у технички испрaвно стање
Назив и ознака ОРН:
• Радови на поплочавању и асфалтирању површина - 45233222;
• Радови на поправљању путева - 45233142

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

85.000.000,00 динара

1

Број примљених понуда:

- Највиша

448.332,00 динара

- Најнижа

448.332,00 динара

- Највиша

448.332,00 динара

- Најнижа

448.332,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.08.2016. године

Датум закључења уговора:

24.10.2016. године

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача:
1. Пут-инвест д.о.о. – Носилац посла,Сремска Каменица,Фрушкогорски пут бб; Матични број: 08677212; ПИБ: 100398303.
1.1. Подизвођач: Bexaton plus ДОО Лозница Војводе Мишића бр. 1; Матични број: 21147729; ПИБ: 109241490;
2. Пут-инвест ПЗП д.о.о. – члан групе понуђача,Бачки Петровац,Индустријска зона бб; Матични број: 20755920; ПИБ: 107209500;
3. ЈКП „ПУТ“ Нови Сад – члан групе понуђача,Руменачка 150а; Матични број: 08171963; ПИБ: 100187770.

Период важења уговора:

Овај уговор се закључује на период од најдуже једну годину и ступа
на снагу даном потписивања истог од стране обе уговорне стране.

Околности које представљају основ за измену уговора:
/

Остале информације:
НАПОМЕНА: Како се ради о радовима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, Наручилац је унапред
одредио вредност уговора, док укупан збир јединичних цена из понуде представља основ за примену критеријума „најнижа
понуђена цена“ и служи за вредновање понуда по том основу.
Стварна количина изведених радова путем уговора о јавној набавци може бити већа или мања од предвиђене оквирне
количине дате у техничким спецификацијама (предмер радова), у зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна
плаћања без ПДВ-а не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора, односно
85.000.000,00 динара, без ПДВ.

