ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац

Адреса наручиоца:

15000 Шабац, Ул. Кнеза Милоша бр. 1

Интернет страница наручиоца:

www.gradjevinskosabac.co.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:
Израда пројектне документације за изградњу водоводне и фекалне канализационе мреже у улици Дринског артиљеријског
пука у Шапцу и изградњу водоводне, фекалне и атмосферске канализационе мреже у у лици Нова 5 (део између улица
Северна трансферзала и Нова10) у Шапцу и изградњу водоводне и фекалне канализационе мреже у улици Северна
трансферзала 1 (од улице Гаврила Принципа до железничке пруге)
2. Ознака из општег речника:
71320000 - Услуге техничког пројектовања
3. Обим радова:
Израда идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова
Рок за израду пројектне документације износи 15 радних дана од дана увођења у посао

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум је најнижа цена.

207.000,00 динара без ПДВ-а

3

Број примљених понуда:

- Највиша

549.000,00

- Најнижа

207.000,00

- Највиша

289.500,00

- Најнижа

207.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.10.2016.

Датум закључења уговора:

07.11.2016.

Основни подаци о добављачу:
Биро за пројектовање „Водопројект“ предузетник Стојан Радош из Сремска Митровица, Ул.
Змај Јовина бр.17
ПИБ: 104856060
матични број: 60552690, број рачуна

Период важења уговора:

До израде пројеката

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка јавна
набавке може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора.

Остале информације:
-

