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 редовно и интервентно одржавање електроинсталација у
пословном простору који одржава ЈП“Дирекција“ Панчево, магацинском простору и
гаражама којима управља ЈП“Дирекција“ Панчево, становима за расељавање којима
располаже ЈП“Дирекција“ Панчево и у пословним просторима ЈП“Дирекција“ у Панчеву и
Дечјем одмаралишту на Дивчибарама, за период од јула 2015. године до 31.05.2015. године.
Опис предмета јавне набавке: услуге - ознака из општег речника набавке:
50710000 – услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама.

Уговорена вредност:

до 2.445.000,00 динара без пореза на додату вредност

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда са следећим
елементима:
1. Цена норма сата (Ц) 50 пондера
2. Збир јединичних цена материјала (М) 50 пондера
Цена норма сата (Ц):
1. Цена норма сата у Панчеву (П) 30 пондера
2. Цена норма сата на Дивчибарама (Д) 20 пондера
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Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

/

- Највиша

/

- Најнижа

/

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2015. године

Датум закључења уговора:

29.07.2015. године

Основни подаци о добављачу:
ГПЗ „ТЕХНО БЕОГРАД“ Нови Београд, Булевар уметности бр. 35 а, матични број 07023596, ПИБ
101672753, које заступа директор Владимир Метикош,као носилац посла у заједничкој понуди са
ДОО „ЕЛКОМС“ Београд, Јужни булевар бр. 144/303 а, матични број 17078682, ПИБ 100013399

Период важења уговора:

до 31.05.2016. године

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

