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:
Предмет јавне набавке су радови - појачано одржавање улице Соње Маринковић од улице Бранка Радичевића до улице Кутине у
Банатском Брестовцу.
Опис предмета јавне набавке: радови - ознака из општег речника набавке:
45233139 – радови на одржавању аутопутева.
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова:
-побољшање и проширење постојећег коловоза, као и асфалтирање улице, а у свему према предмеру радова који је саставни део
конкурсне документације за ову јавну набавку.
Место извођења радова: улица Соње Маринковић у Банатском Брестовцу.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11. Изградња путева и аутопутева.

Уговорена вредност:

3.215.307,97 динара без пореза на додату вредност,
односно 3.858.369,56 динара са порезом на додату
вредност

Критеријум за доделу уговора:

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

- Највиша

2.999190,68 динара без пдв-а

- Најнижа

2.972.878,40 динара без пдв-а

Понуђена цена:

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

/

3.215.307,97 динара без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.05.2015. године

Датум закључења уговора:

21.05.2015. године

Основни подаци о добављачу:
AД „VOJVODINAPUT – PANČEVO“ , Панчево, Жарка Зрењанина бр. 12, матични број 08129126,
ПИБ 101055994

Период важења уговора:

30 календарских дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

-продужење рока за извођење радова
-вишкови радова

Остале информације:
/

