
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text5: израда комплетно пројектно техничке документације и извођење радова на замени дотрајалог гасног котла, комби бојлерима у објекту амбуланте Качарево, по инжењеринг систему.Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознаке из општег речника набавке: 45331110 - Радови на инсталацији котлова  – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу; Природа  радова: -пројектовање и извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, по систему „кључ у руке“;Обим радова:Одређен пројектним задатком који се налази у прилогу конкурсне документације.  Место извођења радова: град Панчево, Амбуланта у  насељеном месту Качареву.Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22-Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система.Преговарачки поступак je sproveden на основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 124/2012): „Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, рестриктивном и квалификационом посступку, односно конкурентном дијалогу.“ 
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	Text20: ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
	Text18: Заједничка понуда ДОО "КОНИМТЕРМ" Панчево, Достеја Обрадовића 13/11МБ:20486805, ПИБ:105924741и ДОО "TERMOLUX INZENJERING" Панчево, Браће Јовановића 43МБ:20181133, ПИБ: 104680683
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