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 20 кV кабла и МБТС 20/0,42 кV, 2x1000кVА у улици Нова 4 Северозападна радна зона у
Шапцу и изградњу 20 кV кабла од ТС 110/20 кV "Шабац 5"улицама: Северна трансверзала 2, Нова 9, Нова 5 од будуће МБТС у улици
Нова 6 као и МБТС "Нова 6" у Шапцу и МБТС 20/0,42 кV ,2x1000кVА, као и трасу од места расецања постојећег 20 кV кабла до будуће
МБТС и изградњу 20 кV кабла у улици Нова 5 од северне трансверзале 1 до будуће МБТС у улици Нова 5
2. Ознака из општег речника:
71320000 - Услуге техничког пројектовања
3. Обим радова:
Израда идејног решења и израда идејног пројекта
Рок за израду пројектне документације износи 20 радних дана од дана увођења у посао и добијања потребних сагласности од имаоца
јавних овлашћења

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум је најнижа цена.

749.000,00 динара

1

Број примљених понуда:

- Највиша

749.000,00

- Најнижа

749.000,00

- Највиша

749.000,00

- Најнижа

749.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.11.2016.

Датум закључења уговора:

09.11.2016.

Основни подаци о добављачу:
ДНП – Инжењеринг д.о.о. из Новог Сада ,
Ул. Булевар Патријарха Павла бр. 67,
ПИБ 108740652, матични број 21058378

Период важења уговора:

До израде пројекта

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:
-

