ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈКП за водовод и канализацију "NAISSUS" 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:

Поступак јавне набавке мале вредности (ЈН број 11154/1-8-01) за набавку услуга - Поправка и
одржавање електромотора и остале опреме, партија 1.2.2.2 Сервис регулационих погона,
ОРН 50500000 - Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних
контејнера и уређаја.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

500.000,00 динара без ПДВ-а

1

Број примљених понуда:

- Највиша

499.175,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

499.175,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

499.175,00динара без ПДВ-а

- Најнижа

499.175,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Изабрани понуђач не извршава набавку преко подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.05.2017.

Датум закључења уговора:

11.05.2017.

Основни подаци о добављачу:
"АПИС ЦЕНТАР" д.о.о. Београд, Лоле Рибара 120, 11250 Београд.
МБ: 20495529
ПИБ: 105940303

Период важења уговора:

30.04.2018.

Околности које представљају основ за измену уговора:

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац 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. став 1. Закона о јавним набавкама.
Остале информације:
Уговор је закључен на износ процењене вредности предметне партије јавне набавке у складу
са Планом набавки за 2017. годину због немогућности наручиоца да прецизно предвиди
потребан број радних сати за услуге одржавања и сервисирања регулационих погона у
периоду важења уговора.

