ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈКП "Новосадска топлана"

Адреса наручиоца:

Владимира Николића бр. 1
Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.nstoplana.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Услуге

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:

Организација стручних и пословних скупова бр. ј.н. 8-5/17
Назив и ознака из ОРН:
79952000 – Oрганизовање разних дешавања

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

900.000,00 динара (процењена вредност)

1

Број примљених понуда:

- Највиша

870.000,00 динара

- Најнижа

870.000,00 динара

- Највиша

870.000,00 динара

- Најнижа

870.000,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2017. године

Датум закључења уговора:

25.05.2017. године

Основни подаци о добављачу:
„Одржавање и услуге“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад
ПИБ:103182871; МБ: 08803935

Период важења уговора:

Услуге се извршавају од дана закључења Уговора о јавној набавци, па у периоду до једне године
уз ограничење да укупна плаћања без ПДВ не смеју прећи укупан износ процењене вредности
јавне набавке за цео период важења уговора, односно 900.000,00 динара, без ПДВ.

Околности које представљају основ за измену уговора:

//

Остале информације:
Како се ради о услугама чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, Наручилац је унапред
одредио вредност уговора, док укупна цена из понуде дата на бази оквирних количина представља основ за
примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и служи за вредновање понуда по том основу. Услуге се
извршавају од дана закључења Уговора о јавној набавци, па у периоду до једне године. Стварна количина
пружених услуга путем уговора о јавној набавци може бити већа или мања од предвиђене оквирне количине, у
зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без ПДВ не смеју прећи укупан износ
процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора, односно 900.000,00 динара, без ПДВ.

