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 циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ), број ј.н. 1-20/18
Назив из ОРН :
42122130 Пумпе за воду
43134100 Потапајуће пумпе
42122000 Пумпе
31681200 Електричне пумпе

Уговорена вредност:

30.000.000,00 динара

Критеријум за доделу уговора:

Одлука о додели уговора je донета применом критеријума “економски најповољнија
понуда”
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Број примљених понуда:

- Највиша

27.456.723,00 динара

- Најнижа

23.486.735,00 динара

- Највиша

27.456.723,00 динара

- Најнижа

27.456.723,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

//

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.11.2018. године

Датум закључења уговора:

29.11.2018. године

Основни подаци о добављачу:
„TDM“ д.о.о., Ул. Јурија Гагарина 164Б, 11070 Нови Београд: МБ: 06310184; ПИБ: 100431841

Период важења уговора:

1 година

Околности које представљају основ за измену уговора:
Извод из конкурсне документације: 2.27. 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 модела уговора:Члан 13.
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:
Нема

