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:
Предмет јавне набавке радова је извођење грађевинско занатских радова на инсталацијама за потребе добијања HACCP стандарда у објекту Дечијег одмаралишта на
Дивчибарама
Опис предмета јавне набавке: 45000000 - Грађевински радови
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова:
-Грађевинско занатски радови предвиђене су активности на побољшању хигијенско-техничких услова усклађених са будућим стандардом. Ови радови ће се изводити у
кухињско и трпезаријском простору кроз керамичке радове на подовима и зидовима, као и кроз молерско-фарбарске радове на истим локацијама, а по заврешетку
инсталатерских радова. Водоинсталатерским радовима обухваћене су активности у истим просторијама, (замена дуготрајних инсталација и измештања
канализационих шахтова ван објекта). Електро радови би се кухињски видни разводи инсталација намештали испод видне површине зидова, (укопавањем), што
налаже будући стандард.Описи позиција радова са количинама, дати су у приложеној спецификацији.
НАПОМЕНА:Радови ће се изводити од 01.09.2017.године
Место извођења радова: Дечије одмаралиште на Дивчибарама.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, 43.31

Уговорена вредност:

2.808.462,72 динара без урачунатог ПДВ.

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
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Број примљених понуда:

- Највиша

2.592.828,92 динара без ПДВ

- Најнижа

2.592.828,92 динара без ПДВ

Понуђена цена:

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

2.808.462,72 динара без ПДВ

2.808.462,72 динара без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.06.2017. године

Датум закључења уговора:

05.07.2017. године

Основни подаци о добављачу:
ДОО „ЈАДРАН“ Београд, Београд, Корнатска бр. 2, матични број 07032358, ПИБ 100206540,
које заступа које заступа директор Маја Микић

Период важења уговора:

40 календарских дана од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора:

-продужење рока за извођење радова и
-мањкови и вишкови радова.

Остале информације:
/

