ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈКП "Наисус" Ниш

Адреса наручиоца:

Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.naissus.co.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:

Услуге сервиса и умеравања катодних станоца са испитивањем старости цевовода , ОРН:
71337000

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

до 2.000.000,00

1 (једна)

Број примљених понуда:

- Највиша

Укупна јединична цена 310.190,00 динара

- Најнижа

Укупна јединична цена 310.190,00 динара

- Највиша

Укупна јединична цена 310.190,00 динара

- Најнижа

Укупна јединична цена 310.190,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.11.2017.године

Датум закључења уговора:

01.12.2017.године

Основни подаци о добављачу:
„TECHART“ D.O.O.,
са седиштем у улици Булевар Краља Александра 376, 11000 Београд
Матични број предузећа: 17322257

Период важења уговора:

30.04.2018.године

Околности које представљају основ за измену уговора:
Пружалац услуге може поднети захтев за промену цена тек по истеку 40 (уписати рок важења понуде) дана, од дана закључења уговора и то у следећим случајевима:
- уколико раст еура буде већи од 10 % у односу на средњи курс еура на дан закључења уговора, или последњег потписаног Анекса.
- поремећаја на тржишту и настанка околности које утичу на пословање пружалац услуга, а које уговарачи нису могли предвидети у моменту закључења уговора. У
случају подношења захтева пружалац услуга мора писмено да приложи адекватну документацију - доказ који оправдава поднет захтев.
Писмени захтев за промену цена пружалац услуга ће доставити на сагласност ЈКП „Наисус“ Ниш. Уколико се пружалац услуга не придржава одредби из става 2. и 3. овог
члана, ЈКП „Наисус“ Ниш ће, примаоцу услуга, плаћати за пружену услугу, по цени која је до тада важила тј., за коју постоји сагласност обе уговорне стране.
У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, прималац услуга може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39.став1 ЗЈН.

Остале информације:
Укупна врдност јединичних цена услуга без ПДВ – а 310.190,00 динара. Укупна вредност јединичних цена услуга са ПДВ –
ом 372.228,00 динара.
Због немогућности сагледавања шта ће од радова, опреме и материјала бити потребно приликом извођења радова на
систему катодне заштите, што ће зависити од потреба и захтева надлежних служби ЈКП „Наисус“ – а, Укупна вредност
уговора са ПДВ - ом биће обрачуната на основу грађевинског дневника и обрачунског листа грађевинске књиге.
(Процењена вредност предметне јавне набавке је 2.000.000,00 динара, без ПДВ – а, а са ПДВ – ом је 2.400.000,00 динара).

