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:
ЈН А16/2016 - израда техничке документације и извођење радова на изградњи кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше
Пијаде у Панчеву, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.
Опис предмета јавне набавке и ознака из општег речника набавке
ОРН-45000000, 71320000
Природа радова:
-пројектовање и извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
Обим радова:
-израда техничке документације и извођење радова
Место извођења радова: раскрсница улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде у Панчеву
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.2 и 42.1.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

4.220.000,00 динара без ПДВ

1

Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

/

Понуђена цена:

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

4.220.000,00 динара без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.09.2016. године

Датум закључења уговора:

03.10.2016. године

Основни подаци о добављачу:
GP „FINNET-INŽENJERING“ ДООПанчево
• Седиште и адреса понуђача: Панчево , Спољностарчевачка 101
• Телефон: 013/351-651
• Матични број: 08345830
• ПИБ: 101864347

Период важења уговора:

Рок за израду Идејног решења износи 15 календарских дана.
Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу износи
25 календарских дана.
Рок за израду Пројекта за извођење радова износи 10 календарских дана.
Рок за извођење радова износи 40 календарских дана.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

