ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Адреса наручиоца:

Пожаревац, ул. Дринска бр. 2

Интернет страница наручиоца:

www.pozarevac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

Услуге: Вршење стручног надзора над инвестицијама, ОРН 71247000-Надзор грађевинских
радова, Број набавке: ЈН МВ - ОС 29/2019 (1.2.80 у Плану јавних набавки)

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

Вредност која се уговара износи 47.000,00 динара без
ПДВ-а, односно 56.400,00 динара са ПДВ-ом.
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Број примљених понуда:

- Највиша

47.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

47.000,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

47.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

47.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора:

Датум закључења уговора:

31.07.2019. године

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача: ВГП ''НИСКОГРАДЊА'' АД, ПИБ:100359313 Матични број: 07198523
и члан групе Александар Манић ПР ''АЛЕК-ЕЛЕКТРО'', ПИБ:109120872 Матични број:
63943711

Период важења уговора:

Рок извршења услуга које су предмет Уговора траје до завршетка извођења радова и коначне
предаје радова по Записнику о примопредаји радова, односно до Техничког прегледа објека и
добијања Употребне дозволе. Уговорени рок за извођење радова износи 18 радних дана
рачунајући од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати
обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Остале информације:
Одлука о закључењу оквирног споразума, бр.404-703/19-015/5 од 22.07.2019. године;
Оквирни споразум, бр. 404-735/19-015 од 23.07.2019. године (2/2019 од 24.07.2019.године);
Позив за достављање понуда од 24.07.2019.године;
Понуда бр. 404-747/19-015 од 25.07.2019.године (17/2019 од 25.07.2019.године);
Појединачни Уговор о вршењу услуга стручног надзора над извођењем радова на Израда секундарног система
сакупљања отпадних вода - фекална канализација у улици Милоша Обилића - крак ка Табани. Фекална
канализација дужине 370 м1, бр.404-751/19-015 од 25.07.2019.године (05/2019 од 31.07.2019.године);

