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:

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 теретних возила ниже средње класе, број ј.н. 1-37/17
Назив из ОРН :
34136000 - „VAN“ возила

Уговорена вредност:

27.525.000,00

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум оцењивања понуда је „економски најповољнија понуда“. Оцењивање и
рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:
1.Елемент критеријума „Понуђена цена“ број пондера - 90
2.Елемент критеријума „Рок испоруке добара“ број пондера - 10
УКУПНО: 100

1

Број примљених понуда:

- Највиша

27.156.000,00 динара

- Најнижа

27.156.000,00 динара

- Највиша

27.156.000,00 динара

- Најнижа

27.156.000,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

//

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.10.2017. године

Датум закључења уговора:

01.11.2017. године

Основни подаци о добављачу:
„Ауто кућа Секулић“ д.о.о. Краља Петра I 33a, 21203 Ветерник, МБ:08318336, ПИБ:102059233,
врста правног лица: средње

Период важења уговора:

90 дана од дана закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:
Извод из конкурсне документације: 2.26. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115. став 1. Закона о
јавним набавкама.
У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне
набавке и Државној ревизорској институцији.
Извод из уговора: Члан 12.
Купац може након закључења Уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности овог уговора у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.
У случају из става 1. овог члана Купац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за
јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Остале информације:
//

