Број: 2710
Датум: 19.07.2017. године
На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 116. Закона о јавним
набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ЈКП „ТопланаВаљево“
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за јавну набавку радова број 07/2017
Назив и адреса наручиоца:
ЈКП „Топлана-Ваљево“, Обилазни пут бб, Ваљево
интернет странa: www.toplanava.rs
Врста наручиоца:
Јавно комунално предузеће
Предмет набавке:
радови - радови на проширењу вреловодне мреже (45232140 - радови на
изградњи мреже градског грејања)
Уговорена вредност:
3.516.107,00 динара без ПДВ-а, 4.219.328,40 динара са ПДВ-ом
Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2
Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена: 4.003.149,63 динара без ПДВ-а, најнижа понуђена
цена: 3.516.107,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 4.003.149,63 динара без ПДВ-а, најнижа понуђена
цена: 3.516.107,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора:
30.06.2017. године
Датум закључења уговора:
14.07.2017. године
Основни подаци о добављачу:
„Vladex“ d.о.о. Београд-Борча, Ивана Милутиновића 87/а, матични број:
07732279, ПИБ: 100210136
Период важења уговора:
До испуњења уговорних обавеза

ЈКП „Топлана-Ваљево“
14000 Ваљево, Обилазни пут бб; tel/faks: 014/3511-(916-918); e-mail: vagrejanje@ptt.rs

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да 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
(„Службени гласник РС“ бр. 124/14, 14/15 и 68/15).
Основ за измену уговора представљаће и продужење рока извођења радова,
као и потреба за извођењем вишкова радова, а у складу са Посебним
узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).

ЈКП „Топлана-Ваљево“
14000 Ваљево, Обилазни пут бб; tel/faks: 014/3511-(916-918); e-mail: vagrejanje@ptt.rs

