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:

Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи
Назив и ознака ОРН:
Ремонтни и санациони радови – 45453000
Ознака из ОРН - допунски речник: ИА25 - Санација

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

25.000.000,00 динара

1

Број примљених понуда:

- Највиша

24.986.660,00 динара

- Најнижа

24.986.660,00 динара

- Највиша

24.986.660,00 динара

- Најнижа

24.986.660,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2017. године

Датум закључења уговора:

17.01.2017. године

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача:
1. Д.о.о. „Bulevar Company“ Нови Сад, Нови Сад, Булевар Ослобођења 46а; Матични број: 08743509; ПИБ:
101627445.
2. „ГП Градитељ НС“ д.о.о., Нови Сад, Руменачки пут 2; Матични број: 08582165; ПИБ: 100398338.
3. Д.о.о. „Хоргоњ“ Нови Сад, Нови Сад, Павлека Мишкина 42; Матични број: 203835621; ПИБ: 107609136.
4. Д.о.о. „Imperial Buildings“ Нови Сад, Нови Сад, Ђорђа Зличића 22; Матични број: 20312947; ПИБ: 105098063.

Период важења уговора:

Овај уговор се закључује на период од једнe годинe, а максимално до износа
процењене вредности јавне набавке која износи 25.000.000,00 динара без ПДВ-а и
ступа на снагу даном потписивања истог од стране обе уговорне стране.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Околности у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Остале информације:
НАПОМЕНА: Како се ради о хаваријским радовима чији обим није могуће утврдити,
Наручилац је унапред одредио вредност уговора која одговара процењеној вредности ове
јавне набавке у износу од 25.000.000,00 динара, док збир цена оквирних количина из понуде
представља основ за примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и служи за вредновање
понуда по том основу.

