ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево

Адреса наручиоца:

Панчево, Змај Јовина бр. 6

Интернет страница наручиоца:

www.direkcija.pancevo.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Услуге

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:

Предмет јавне набавке је израда пројектно-техничке документације – Главног пројекта
реконструкције улице 7 јула у Панчеву.
Опис предмета јавне набавке: архитектонске услуге - ознака из општег речника набавке:
71322000.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

682.000,00 динара без пореза на додату вредност
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Број примљених понуда:

- Највиша

2.170.000,00 динара без пдв-а

- Најнижа

1.388.000 динара без пдв-а

- Највиша

/

- Најнижа

682.000 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: 25.09.2014. године

Датум закључења уговора:

21.10.2014. године

Основни подаци о добављачу:
Драгослав Ћирић ПР Пројектни биро ГРАД ПУТ Лозница, Плоча бб, матични број 63596841, ПИБ 108643925 (у даљем тексту: Извршилац), који заступа
Драгослав Ћирић, као носилац посла у заједничкој понуди са
Самостални биро за пројектовање „WALL“ Невена Јанковић ПР Лозница, Кнеза Милоша бр. 12, матични број 60355053, ПИБ 104615505, који заступа
Невена Јанковић и
Дарко Цвејић ПР Пројектни биро „TERRAPROJEKT“ Шабац, Патријарха Павла бб, матични број 61888543, ПИБ 105882882, који заступа Дарко Цвејић,

Период важења уговора:

Рок за израду Идејног решења износи 30 календарских дана,
а рок за израду Главног пројекта је 40 календарских дана.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уколико у току израде документације дође до измена које утичу на продужење уговорених рокова, уговорне стране ће благовремено одредити
рок за завршетак израде Пројекта и то тако што је Извршилац дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а
најкасније 1 дан пре истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.
Наручилац, је дужан да у року од три дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока.
У случају да Извршилац не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.
Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.

Остале информације:

