ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Jaвно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево

Адреса наручиоца:

Панчево, Змај Јове Јовановића 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:
Редни број јавне набавке за текућу годину је ЈН A87/2016.
Предмет јавне набавке су радови - наставак радова на замени темомашинске опреме и припадајућих инсталација за
потребе градских базена.
Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови.
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова: замена термомашинске опреме и инсталацијиа у машинској сали за термотехничке инсталације
отвореног и затвореног базена на СРЦ Стрелиште у Панчеву, у свему према предмеру радова.
Место извођења радова: СРЦ „Стрелиште“ у Панчеву.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22.

Уговорена вредност:

2.493.002,00 динара без пореза на додату вредност,
односно 2.991.602,40 динара са порезом на додату
вредност

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

/

Понуђена цена:

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

/

/

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.08.2016. године

Датум закључења уговора:

06.09.2016. године

Основни подаци о добављачу:
ДОО "ИНТЕРКЛИМА" Врњачка бања, Кнеза Милоша бр. 161 , матични број 07378572, ПИБ
100919962

Период важења уговора:

Рок за извођење радова је 25 календарских дана.

Околности које представљају основ за измену уговора:

- вишкови радова
- продужење рока

Остале информације:
/

