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:

Услуге

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 XI-13-404-96/2017.
Предмет јавне набавке услуга је редовно и интервентно одржавање јавног осветљења града Панчева и насељених места града
Панчева.
Јавну набавку спроводи Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, на основу Одлуке о спровођењу
поступка јавне набавке од стране више наручилаца, донете на основу члана 50. Закона о јавним набавкама.
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума.
Оквирни споразум закључује се између једног Наручиоца - града Панчева и једног понуђача.
Опис предмета јавне набавке: услуге одржавања и поправки - ознака из општег речника набавке:
50000000 – услуге одржавања и поправки.
Процењена вредност јавне набавке износи 36.601.215,00 динара без пореза на додату вредност.

Уговорена вредност:

до 22.439.054,64 динара, без пореза на додату вредност

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, са следећим елементима:
1. Цена норма сата (Ц1) 50 пондера
2. Цена материјала (Ц2) 50 пондера
Цена норма сата (Ц1)=Најнижа понуђена цена норма сата х 50
Понуђена цена норма сата која се пондерише
Цена материјала (Ц2)=Најнижа понуђена цена материјала х 50
Понуђена цена материјала која се пондерише
Укупан број пондера (Ц) = Ц1+ Ц2
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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: 09.06.2017. године

Датум закључења уговора:

03.07.2017. године

Основни подаци о добављачу:
AД „TЕХНИКА“ Вршац, Доситејева бр. 11, 26300 Вршац, матични број: 08113114, ПИБ
102084935, које заступа директор Кузман Туркоане, дипл. инж.електротехнике

Период важења уговора:

до 31.12.2017. године.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

