ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Jaвно 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 Главни пројекат измештања и заштите постојећег гасовода у улици
Патријарха Чарнојевића у Панчеву.
Опис предмета јавне набавке: грађевинске услуге - ознака из општег речника набавке:
71322000;

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

69.400,00 динара без пореза на додату вредност , односно
83.280,00 динара са порезом на додату вредност

2

Број примљених понуда:

- Највиша

240.000,00 динара без пдв-а

- Најнижа

/

- Највиша

/

- Најнижа

69.400,00 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: 31.10.2014. године

Датум закључења уговора:

26.11.2014. године

Основни подаци о добављачу:
ДОО „KONIMTERM“ Панчево, Доситеја Обрадовића 13/11, матични број 20486805, ПИБ
105924741, које заступа директор Милан Милић, дипл. економиста,

Период важења уговора:

Рок за израду Пројекта износи 30 (тридесет)
календарских дана

Околности које представљају основ за измену уговора:
Продужење рока - чл. 7. Уговора
Уколико у току израде Пројекта дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, 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:
/

