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 – текуће одржавање крова-објекат ЈП „Дирекција“ Панчево у
Карађорђевој
Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознака из општег речника набавке:
45261900 – Радови на поправци и одржавању крова.
Обим радова:
Teкуће одржавањe крова обухвата радове на демонтажи, тесарске радове и лимарске радове.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.9, Група 43.91 – Кровни радови.
Место извођења радова: Карађорђева 4, Панчево

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

2.033.276,00 динара без пореза на додату вредност ,
односно 2.439.931,20 динара са порезом на додату
вредност

1

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: 26.06.2015. године

Датум закључења уговора:

08.07.2015. године

Основни подаци о добављачу:
ДОО „CUBING“ Београд, Mилана Ракића бр. 48, матични број 20158956, ПИБ 104403584 , које заступа
директор Драган Рајовић, као носилац посла у заједничкој понуди са
ДОО „АSA IBELIK“ Београд, Милана Ракића бр. 48, матични број 20250151, ПИБ 104842335, које заступа
Никола Рајовић и
ДОО „УДАРНИК ГРАДЊА“ Београд, Милана Ракића бр. 48, матични број 20108525, ПИБ 104204627, које
заступа Иван Дакић

Период важења уговора:

Рок за извођење радова је 20 календарских дана
од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

-продужетак рока и
-вишкови радова

Остале информације:
/

