
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: Предмет јавне набавке су радови-инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уградња пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему).Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови. Природа  радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.Обим радова: радови на термомашинској опреми са пратећим електрорадовима: извођење радова на унапређењу енергетске ефикасности система грејања у објекту ЈП „Дирекција“ Пачево Карађорђева 6 (уградња пумпи и остале пратеће опреме, развод електроинсталација и аутоматике за регулацију температуре воде у систему) и израда шема инсталација  за потребе текућег одржавања.Место извођења радова: ЈП „Дирекција“ Панчево, Карађорђевој 4, Панчево .Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.21.
	Text6: 548.312,00 динара без пореза на додату вредност, односно 657.974,40   динара са порезом на додату вредност  
	Text7: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
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	Text20: - вишкови радова- продужење рока
	Text18: ДОО „KONIMTERM“ Панчево, Доситеја Обрадовића 13/11, матични број 20486805, ПИБ 105924741 (у даљем тексту: Извршилац)  у заједничкој понуди са ДОО „TERMOLUX INŽENJERING“  Панчево, Браће Јовановића бр. 43, матични број 20181133, ПИБ 104680683 
	Text19: Рок за извођење радова износи 10 (десет) календарских дана од дана увођења у посао


