ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈКП за водовод и канализацију "НАИССУС" Ниш

Адреса наручиоца:

Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.jkpnaissus.co.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:

Отворени поступак јавне набавке (ЈН број 43411/1-1-24) за набавку добара - Материјал за
одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.9 – Цевни
материјал од ПЕХД и ПВЦ - УКН, фазонски комади и фитинг од ПВЦ, 44160000 – Цевоводи,
цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

977.931,00 динара без ПДВ-а

2

Број примљених понуда:

- Највиша

996.320,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

977.931,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

996.320,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

977.931,00 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: 14.02.2019.

Датум закључења уговора:

04.03.2019.

Основни подаци о добављачу:
„УНИПРОГРЕС“ д.о.о. Рума, са седиштем у ул. Владимира Назора бб, 22400 Рума,
матични број 08240841
ПИБ 101342134

Период важења уговора:

Годину дана од ступања на снагу - 04.03.2020.

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:

