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:

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:
JН A106/2014-замена монтажног објeкта радионичне зграде (рушење и изградња монтажног објекта), по
инжењеринг систему - Основна школа „Мара Мандић“ у Панчеву
-грађевински радови - ознака из општег речника набавке:
44211000;
Природа радова:
-замена монтажног објекта-рушење и изградња монтажног објекта по инжењеринг систему „кључ у руке“;
Обим радова:
-рушење дотрајалог монтажног објекта и на истом месту са истим габаритним димензијама поставља се нови,
такође монтажни објекат, са свим потребним инсталацијама осим инсталација централног грејања. Претходно је
потребно израдити пројекат рушења дотрајалог монтажног објекта и пројекат изградње новог монтажног објекта.
Тражи се инжењеринг систем, у свему према пројектном задатку који је саставни део конкурсне документације;
Место извођења радова: Основна школа „Мара Мандић“ у Панчеву.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 41 и 43, Грана 41.2 и 43.1, Група 41.20 и 43.11

Уговорена вредност:

6.062.550,00 без пореза на додату вредност

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
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Број примљених понуда:

- Највиша

8.370.176,00 динара без пдв-а

- Најнижа

6.749.900,00 динара без пдв-а

- Највиша

6.642.600,00 динара без пдв-а

- Најнижа

6.062.550,00 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: 12.02.2015. године

Датум закључења уговора:

12.03.2015. године

Основни подаци о добављачу:
ДОО „ТРИОПРОЈЕКТ“ Београд
- Седиште и адреса понуђача: Београд, Кнегиње Зорке бр. 70
- Матични број: 06008046
- ПИБ: 100293623
- Телефон: 011/3086-943, 011/3086-938

Период важења уговора:

Рок за израду пројектне документације износи 30 календарских дана
Рок за извођење радова износи 45 календарских данa.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

