ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

OПШТИНА МИОНИЦА

Адреса наручиоца:

Војводе Мишића бр.30
14242 Мионица

Интернет страница наручиоца:

w.w.w.mionica.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Предмет јавне набавке у отвореном поступку су добра - пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и
реконструкција котларнице на дрвну сечку у оквиру објекта Основне школе „Милан Ракић“ Мионица и
пратећих инфраструктурних инсталација, по систему „кључ у руке“
Ознака и назив из Општег речника набавке:
71320000 Услуге техничког пројектовања
44621200-1 Котлови
45331110-0 Радови на инсталацији котлова
44163120-7 Цеви за даљинско грејање
45231300-8 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
45231400-9 Радови на изградњи електроенергетских водова

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Економски најповољнија понуда

115.000.000,00 динара без ПДВ-а
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Број примљених понуда:

- Највиша

176.967.750,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

115.000.000,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

115.000.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

115.000.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.05.2019

Датум закључења уговора:

29.05.2019

Основни подаци о добављачу:
„Energy construction“, Висока 16/15, 11030 Београд ( носилац посла); „Termomont“ д.о.о. Београд, Ул. Браће
Недића бр.1, 11000 Београд (члан групе понуђача); „ Тopling“ д.о.о. Прњавор, Ул. Војводе Степе 6, 78430
Прњавор, БИХ ( члан групе понуђача)„Teming electrotechnology“ д.о.о. Ниш, Ул. Цара Душана 90, 18000 Ниш (члан
групе понуђача); „Porta Nova“ д.о.о. Београд, Ул. Милоја Павловића 15а, 11 000 Београд (члан групе понуђача);
„Saša Milosavljević PR BP Consulting“ Крушевац, Ул. Станислава Закића 35, 37000 Крушевац (члан групе понуђача).

Период важења уговора:

160(стошездесет) дана рачунајући од дана
ступања на снагу уговора о јавној набавци.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

