ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО

Адреса наручиоца:

Змај Јове Јовановића 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:
Преговарачки поступак се спроводи на основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015):
„Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом
поступку или конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке
спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у
отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим, није дужан да
објави позив за подношење понуда.“
Позив за подношење понуда се упућује:
ГП „FINNET- INŽENJERING“ ДОО Панчево
Спољностарчевачка бр. 101
26000 Панчево
Предмет јавне набавке су услуге-израда пројектно техничке документације и извођење радова - прикључак водовода и електроинсталација у Амбуланти у
Банатском Брестовцу.
Опис предмета јавне набавке: радови - ознака из општег речника набавке:
71322000-Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу;
45000000- Грађевински радови

Уговорена вредност:

1.299.000,00 динара без пдв-а

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена, а елемент преговарања је цена

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.299.000,00 динара без пдв-а

- Најнижа

1.299.000,00 динара без пдв-а

- Највиша

1.299.000,00 динара без пдв-а

- Најнижа

1.299.000,00 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: 16.11.2015.

Датум закључења уговора:

08.12.2015.

Основни подаци о добављачу:
ГП "FINNET-INZENJERING"
Спољностарчевачка бр 101
матични број : 08345830
пиб: 101864347

Период важења уговора:

идејно решење-15 календарских дана
идејни пројекат реоконструкције-15 календарских дана
пројекат за извођење радова-15 клаендарских дана
извођење радова 20 календарских дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

члан 7., члан 13. Уговора

Остале информације:
/

