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 A104/2014-инвестиционо одржавање пословног простора у локалу у улици Жарка Зрењанина број 69.
2. Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознака из општег речника набавке:
45000000 – грађевински радови;
3. Природа радова:
-извођење радова на основу чл.5 став 1. тачка 1 ЗЈН.
4. Обим радова:
-Делимична замена кровног покривача, лимарски радови, замена спољне и унутрашње столарије, машинско сечење
зидова-хидроизолација, молерски радови (спуштени плафони), подополагачки и фасадерски радови, радови на инсталацијама
водовода и канализације, радови на електро инсталацијама.
5. Место извођења радова: објекат пословног простора у локалу у улици Жарка Зрењанина број 69.
6. Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43., Гране 43.2, 43.3 и 43.9, Групе 43.21 постављање електриних
инсталација, 43.31 малтерисање, 43.32 уградња столарије, 43.33 постављање подних и зидних облога, 43.91 кровни радови,
43.99 остали непоменути специфични грађевински радови .

Уговорена вредност:

до 932.725,00 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

948.737,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

840.980,00 динара без ПДВ-а,

- Највиша

/

- Најнижа

932.725,00 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: 30.01.2015. године

Датум закључења уговора:

03.03.2015. године

Основни подаци о добављачу:
ГП „ТИНИ - ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Панчево
- Седиште и адреса понуђача: Панчево, Марка Краљевића бр. 18/б
- Матични број: 08373396
- ПИБ: 101864275
- Телефон: 013/331-493

Период важења уговора:

Рок за извођење радова износи 40 календарских
данa

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

