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 A56/2016.
Предмет јавне набавке су радови- инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напе, вентилационих
канала...)-кухиња у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама
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: Планира се комплетна замена неадекватног система вентилације у кухињи одмаралишта. Замена подразумева демонтажу старе
опреме и набавку и уградњу нове опреме (кухињска напа са одговарајућим системом вентилационих канала и одговарајућим вентилатором) са
комплет припадајућом и пратећом опремом. Технички опис и предмер радова дат у прилогу. Потенцијални понуђач је у обавези да изврши
обилазак објекта и да потпише Изјаву о обиласку која се налази у тендерској документацији. Овлашћено лице ЈП „Дирекција“ потврдиће својим
потписом на Изјави да је обилазак извршен.
Место извођења радова: Дечије одмаралиште на Дивчибарама.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22.

Уговорена вредност:

1.148.850,00 динара без пореза на додату вредност,
односно 1.378.620,00 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

/

1.148.850,00 динара без пореза на додату
вредност

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.08.2016. године

Датум закључења уговора:

05.09.2016. године

Основни подаци о добављачу:
ДОО „KONIMTERM“ Панчево, Доситеја Обрадовића 13/11, матични број 20486805, ПИБ
105924741

Период важења уговора:

Рок за извођење радова износи 20 (двадесет)
календарских дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

- вишкови радова
- продужење рока

Остале информације:
/

