ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП Путеви Ћићевац

Адреса наручиоца:

ул.Карађорђева бр.106, 37210 Ћићевац

Интернет страница наручиоца:

www.cicevac.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Добра

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:
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1/2018 обликована по партијама 1-3 – „Набвка грађевинског материјала“ Партија 2
Партија 1: Грађевински материјал - 44110000 Грађевински материјал, процењена вредност 592.833,33 без
ПДВ-а, односно 711.400,00 динара са ПДВ-ом.
Партија 2: Бетон - 44110000 Грађевински материјал, процењена вредност 1.316.000,00 без ПДВ-а, односно
1.579.200,00 динара са ПДВ-ом.
Партија 3: Агрегат – 44110000 Грађевински материјал, процењена вредност 570.000,00 без ПДВ-а, односно
684.000 динара са ПДВ-ом.

Уговорена вредност:

За партију 2-

1.297.200,00

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу јавне набавке је „најнижа понуђена цена“

динара /без ПДВ-а

Благовремено, тј. до дана 20.04.2018. године до 10.00 часова,
примљена је једна понуда за партију 1. За партију 2 стигле су
две понуде и за партију 3 стигла је једна понуда.

Број примљених понуда:

- Највиша

За партију 2-

1.316.000,00

динара /без ПДВ-а

Понуђена цена:
- Најнижа

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

За партију 2-

1.297.200,00

За партију 2-

1.316.000,00

За партију 2-

1.297.200,00

динара /без ПДВ-а

динара /без ПДВ-а

динара /без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.04.2018.

Датум закључења уговора:

20.06.2018.

Основни подаци о добављачу:
За партију 2- „Transkop export-import“ D.O.O.
са седиштем у Параћину, улица Шумадијска бб., ПИБ:100876564 Матични број: 07698372

Период важења уговора:

јун 2019. године

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговорна страна незадовољна испуњењем обавеза друге уговорне стране може захтевати
раскид Уговора.

Остале информације:

