Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 21.09.2018. године
Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А
Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503;MБ 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама( „Службени гласник Републике
Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) „ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о.- Крагујевац , Косовска
бр.4А , 34000 Крагујевац, www.еnergetika-kragujevac.com, o б ј а в љ у ј е OБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА у отвореном поступку јавне набавке бр.1.3.8/2018 - Санација
крова, по партијама

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА
-отворени поступак јавне набавкеПартија 4 - Санација крова изнад "Анекса ТЕЦ-а"
1. Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем
интересу које немају индустријски или трговински карактер
2. Предмет набавке: Санација крова (назив и ознака из општег речника набавки: Грађевински
радови, ОРН: 45000000).
3. Уговорена вредност за Партију 4: 1.748.224,35 динара (без урачунатог ПДВ-а);
4. Критеријум за доделу уговора: «најнижа понуђена цена»;
5. Број примљених понуда за: Партију 4: 2;
6. Највиша и најнижа понуђена цена за Партију 4 (збир јединачних цена) :
Највиша понуђена цена: 2.457.949,40 динара.
Најнижа понуђена цена: 1.748.224,35 динара.
Највиша прихватљива понуђена цена: 2.457.949,40 динара.
Најнижа прихватљива понуђена цена: 1.748.224,35 динара.
7. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.09.2018. године;
9. Датум закључења уговора: 20.09.2018. године;
10. Основни подаци о понуђачу:
„Дам“ д.о.о., Каницова бб, 34000 Крагујевац, МБ: 06558259, ПИБ: 101040099.
11. Период важења уговора: до утрошка уговорених вредности и до комплетно изведених
радова.
12. Околности које представљају основ за измену уговора
Уговорне стране су сагласне да ће, уколико то буде било потребно, повећати уговорену
вредност, али само и искључиво у случају да се појаве вишкови радова (члан 9. став 1. тачка
5) Посебне узансе о грађењу), а који неће прећи 10% уговорене вредности (члан 22. став 4.
Посебне узансе о грађењу).

