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:

Пројекат уређења у Ћићевцу

Уговорена вредност:

1.945.295,50 динара, брз урачунатог ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
Биће изабрана она понуда која је економски најповољнија у односу на критеријуме наведене у овој конкурсној документацији. Уколико две или више понуда добију исти број
бодова, у том случају ће бити изабрана понуда са нижом понуђеном ценом као најповољнија. Напомена: Број бодова се заокружује на две децимале.
Критеријум - понуђена цена - 90 бодова
Највећи могући број добијених бодова код овог критеријума је: 90 (деведесет) бодова.
Понуда са најнижом укупном ценом за извођење радова, а која није "понуда са неуобичајено ниском ценом", добија максималан број бодова (90-деведесет) предвиђен за овај
критеријум.
Бодовање ће се вршити по следећој формули:
Ц мин
Број бодова Ц =
90
x ----------------------------Ц пон
где је : Ц мин = најнижа понуђена цена за извођење радова, а
Ц пон = цена за извођење радова понуђена од стране оцењиваног Понуђача
Уколико Понуђач у својој понуди не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијена као неисправна/неприхватљива.
Критеријум - рок завршетка радова - 10 бодова
Највећи могући број добијених бодова код овог критеријума је: 10 (десет) бодова.
Понуда са најкраћим роком завршетка радова по овом Уговору добиће максимални број бодова по овом елементу критеријума (10 - десет).
Бодови за остале понуђаче биће рачунати по следећој формули:
Р мин
Број бодова Р =
10
x ----------------------------Р пон
где је : Р пон = рок за завршетак радова из понуде оцењиваног понуђача, а
Р мин = најкраћи понуђени рок за завршетак радова у свим оцењиваним понудама

Једна: "Пајић Комерц" Сталаћ

Број примљених понуда:

- Највиша

1.945.295,50 динара без урачунатог ПДВ-а

- Најнижа

1.945.295,50динара без урачунатог ПДВ-а

- Највиша

1.945.295,50 динара без урачунатог ПДВ-а

- Најнижа

1.945.295,50 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: 29.06.2015. године

Датум закључења уговора:

13.07.2015. године

Основни подаци о добављачу:
Предузећа «Пајић Комерц» Д.О.О. Сталаћ, Матични број 06580530, ПИБ 101918695, Текући
рачун бр. 155-12019-37 код Чачанске банке филијала Крушевац, (у даљем тексту: Извођач),
које заступа, Дејан Пајић .

Период важења уговора:

Извођач се обавезује да радове изведе у року од 30 календарских дана, рачунајући од дана почетка радова.
Почетак радова константоваће се уписом у грађевински дневник.
Рок представља битан елеменат овог уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац има право да одустане од Уговора, ако је извршио своје уговорене обавезе, уколико се Извођач не придржава утврђене
динамике извршења радова или настави са извођењем радова који не задовољавају квалитет, и поред писмених примедби од
стране надзорног органа. У том случају Наручилац је овлашћен да радове уступи другом извођачу с тим да Извођач сноси насталу
штету. Све допуне и измене Уговора се сматрају важећим само уколико су сачињене у писменој форми и уколико су их уговорне
стране потписале. Извршилац нема право да своја права и обавезе по Уговору преноси трећим лицима нити да ангажује другог
подизвођача осим овог наведеног у Уговору. Све обрачуне са својим кооперантима ће вршити Извођач, а у случају да настану
рекламације према Извођачу од стране трећег лица, Наручилац у вези тога неће сносити никакву одговорност.

Остале информације:
-

