ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
ЈП Ћићевац

Адреса наручиоца:

Карађорђева бр.106, ћиЋевац

Интернет страница наручиоца:

www.cicevac.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 бр. 7/15 је набавка радова ”Израда тротоара од бехатона“
ОРН: - 45432112 – поплочавање
Место извођења радова је део Карађорђеве улице у Ћићевцу код продавнице Бифтек и део
код маркета Пекић, Синђелићева улица (лева страна) у Ћићевцу, део улице Илије Нагулића у
Сталаћу и и плато испред МЗ у Плочнику.

Уговорена вредност:

4.148.871,46 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понудеизвршен је применом критеријума : НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

три

Број примљених понуда:

- Највиша

5.117.856,78 динара без урачунатог ПДВ-а

- Најнижа

4.148.871,75 динара без урачунатог ПДВ-а

- Највиша

5.117.856,78 динара без урачунатог ПДВ-а

- Најнижа

4.148.871,75 динара без урачунатог ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.08.2015. године

Датум закључења уговора:

14.09.2015. године

Основни подаци о добављачу:
„Пајић Комерц“ Д.О.О. Сталаћ са седиштем у Сталаћу, улица .Мирка Томића бр.47, ПИБ:
101918695 Матични број: 06580530 Број рачуна: 155-12019 Назив банке: Чачанска банка
Телефон: 037/444-117 Телефакс: 037/444-117

Период важења уговора:

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 30 календарских дана,
рачунајући од дана подношења пријаве радова, од стране инвеститора на основу члана 148. Закона о
планирању и изградњи, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико
Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Евентуални накнадни радови падају на
терет Наручиоца.
Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
У случају да, током реализације овог уговора, извођач и стручни надзор констатују да је потребно извођење
додатних радова, уз сагласност Наручиоца извођење додатних радова, дефинисаће се Анексом уговора.

Остале информације:
-

