ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"

Адреса наручиоца:

Јасички пут бб, КРУШЕВАЦ

Интернет страница наручиоца: www.gradskatoplanaks.com
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Број и датум доношења одлуке: Broj 9/1 od 27.09.2013
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:
ЈН 09/2013 : Партија 3 - ЛИГНИТ СУШЕНИ
Ознака из општег речника набавке: - 09112100 лигнит

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Основ за примену преговарачког поступка без објављивањем позива за подношење понуда
чл. 36. став 1 тачка 1 “ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио
ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да
се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку,техничке
спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају”.
Наручилац је дана 20.06.2013. донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке
угаљ за котлове за грејну сезону 2013/2014, обликован по партијама - Партија 3 Лигнит
сушени. У року за подношење понуда (до 05.08.2013. године) за партију 3- лигнит сушени
наручилац није добио ниједну понуду. Наручилац је одлуком бр.5682 од 06.09.2013.
обуставио поступак јавне набавке за партију 3 Лигнит сушени.

Процењенa вредност јавне набавке:

145.000.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда:

1

- Највиша

109.500.052,50 динара без ПДВ-а

- Најнижа

109.500.052,50 динара без ПДВ-а

- Највиша

109.500.052,50 динара без ПДВ-а

- Најнижа

109.500.052,50 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
PD RB KOLUBARA DOO, LAZAREVAC
SVETOG SAVE 1
11550 LAZAREVAC
MATIČNI BROJ: 07788053
PIB : 101138490

Период важења уговора:

До краја грејне сезоне 2013/2014 године

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Остале информације:

