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:
ЈН А26/2015-Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туцовића) у Качареву.
Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45233162;
Природа радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова:
-Лева страна улице 4 Октобар од улице Маршала Тита до улице Фискултурне и десна страна улице 4 Октобар
од улице Фискултурне до улице Георги Димитрова-изградња тротоара од бехатон плоча, оивичење
стандардним баштенским ивичњацима и изградња кишног канала, а у свему према предмеру радова који је
саставни део конкурсне документације за ову јавну набавку.
Место извођења радова: Качарево.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11. Изградња путева и
аутопутева

Уговорена вредност:

4.850.536,11 динара 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

5.779.637,30 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:
- Најнижа

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша

5.714.066,64 динара без ПДВ-а

- Најнижа

4.850.536,11 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.04.2015. године

Датум закључења уговора:

11.05.2015. године

Основни подаци о добављачу:
Заједничка понуда ДОО „Eko gradnja“
Зрењанин и ДОО „VIA INŽENJERING“ Нови Сад
Назив понуђача: ДОО „Eko gradnja“ Зрењанин
- Седиште и адреса понуђача: Зрењанин, VII Војвођанске бригаде 16
- Матични број: 20148497
- ПИБ: 104355010
- Телефон: 023/741-260

Период важења уговора:

Рок за извођење радова износи 60 календарских
дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

