ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево

Адреса наручиоца:

Панчево, Змај Јовина број 6

Интернет страница наручиоца:

www.direkcija.pancevo.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
ЈН А29/2014-израда Идејног пројекта и извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације у Македонској улици у
Панчеву - изградња паркинга-по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.
Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознаке из општег речника набавке: 71322000 – Услуге техничког пројектовања у
грађевинарству за нискоградњу;
45233140 – Радови на путевима и
45233270 – радови на обележавању паркиралишта.
Природа радова:
-пројектовање и извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, по систему „кључ у руке“;
Обим радова:
1. Идејни грађевински пројекат нискоградње-изградње паркинга, израде сливника и сливничких веза на кишну канализацију,
2. Пројекат саобраћајне сигнализације,
3. Пројекат техничког регулисања саобраћаја за време извођења радова,
4. Извођење радова.
Место извођења радова: град Панчево, улица Македонска у Панчеву, код спортско-рекреативног центра „Младост“ на кат. парцели број 14806
КО Панчево .
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11- Изградња путева и аутопутева.-2014-

Уговорена вредност:

1.176.164,72 динара без пдв-а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

/

- Највиша

/

- Најнижа

1.176.164,72 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: 10.04.2014.

Датум закључења уговора:

07.05.2014.

Основни подаци о добављачу:
АД „ВОЈВОДИНАПУТ-ПАНЧЕВО“ Панчево
- Седиште и адреса понуђача: Панчево, Жарка Зрењанина 12
- Матични број: 08129126
- ПИБ: 101055994
- Телефон: 013/346-755

Период важења уговора:

Рок за израду Пројекта износи 10 календарских дана.
Рок за извођење радова износи 20 календарских дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

