ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈКП "Наиссус"Ниш

Адреса наручиоца:

Kneginje Ljubice 1/1, 18000 Nis

Интернет страница наручиоца:

www.jkpnaissus.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:

ГРадионички ремонт тансформатора 35/6 kV/kV
50532200 - Услуге поправке и одржавања трансформатора

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

504.700,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно
605.640,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

504.700,00 динара без ПДВ

- Највиша

/

- Најнижа

504.700,00 динара без ПДВ

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

10% од укупне вредности уговора

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.03.2019.

Датум закључења уговора:

28.03.2019.

Основни подаци о добављачу:
„Ултра -Комерц“ д.о.о. Ниш , Ул. Мостарска бр.7, Ниш
матични број: 07610408, ПИБ: 100621830

Период важења уговора:

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју уговорних страна и важи годину дана
од дана ступања на снагу, односно до утрошка средстава опредељених финансијским
планом Наручиоца за те намене и дефинисаних у члану 2. овог Уговора.

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:
Наведена количина услуга дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у
погледу уговорених количина од оквирно датих у спецификацији услуга у зависности од
својих конкретних потреба, а највише до износа процењене вредности за ту набавку од
600.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о
покретању поступка предметне јавне набавке.

