ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Jaвно предузеће "Урбанизам" Панчево

Адреса наручиоца:

Панчево, Карађорђева 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 Б13/2019 - Текуће одржавање санитарних чворова 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: грађевинско-занатски радови – радови обухватају: поправке, демонтажу старих, набавку и
монтажу нових цеви, арматура, фитинга, санитарија и свега осталог што представља саставни део водоводне и
канализационе мреже у наведеном објекту. Такође су обухваћени и зидарско-бетонски, столарски,
керамичарски и молерско-фарбарски радови у оквиру одржавања санитарних чворова.
Потенцијални понуђач је у обавези да најави и изврши обилазак објекта, упозна се са функционисањем
система и да поптише Изјаву о обиласку која се налази у тендерској документацији. Овлашћено лице ЈП
„Урбанизам“ Панчево потврдиће својим потписом на Изјави да је обилазак извршен.
Место извођења радова: Објекат дечијег одмаралишта на Дивчибарама.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22.

Уговорена вредност:

2.500.000,00 динара без ПДВ

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда је је „најнижа понуђена цена“.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

/

- Највиша

/

- Најнижа

2.497.928,00 динара без ПДВ

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.08.2019. године

Датум закључења уговора:

22.08.2019. године

Основни подаци о добављачу:
„TEHNOPLAN 014 “ ДОО Ваљево
- Седиште и адреса понуђача: Ваљево, Шеста Личка бр.40/а
- Матични број: 20607840
- ПИБ: 106467505
- Телефон: 014/240-464;

Период важења уговора:

Рок оквирно 30 календарскихдана од дана
увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

