ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општина Прибој

Адреса наручиоца:

ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој

Интернет страница наручиоца:

www.priboj.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

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:
Опис предмета јавне набавке: Ппојектовање,набавка и уградња котловског постројења на биомасу са пратећом опремом,по систему „кључ у руке“
Назив и ознака 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
45232142-9 Радови на изградњи подстаница за размену топлоте

Уговорена вредност:

104.990.000,00 дин. (без ПДВ-а)

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је„економски најповољнија понуда“. Елементи критеријума су
понуђена цена; посебни гарантни рок;Техничко-технолошке предности - Степен корисности
котлова.
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Број примљених понуда:

- Највиша

105.000.000,00

- Најнижа

104.990.000,00

- Највиша

104.990.000,00

- Најнижа

104.990.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.02.2019. год.

Датум закључења уговора:

22.02.2019. год.

Основни подаци о добављачу:
Носилац посла Energy construction doo Beograd са седиштем у ул. Висока бр. 16/15, Београд, мат.бр.21424323, ПИБ 111088857, са члановима групе:
Termomont doo Beograd, ул. Браће Недића бр. 1, Београд, мат.бр. 07729561, ПИБ 100290037;
Gilles energie und Umwelttechnik GmbH&CoKG, ул. Koaserbauerstrasse бр. 16, Gmunden, мат.бр. FN317217x, ATU 64471609;
Teming Electrotechnology doo Niš, ул. Цара Душана бр. 90, Ниш, мат.бр. 20712597, ПИБ 106952327;
Porta Nova doo Beograd, ул. Милоја Павловића бр. 15а, Београд, мат.бр. 20981083, ПИБ 108348677.

Период важења уговора:
Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

