ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће „Хигијена“
Адреса наручиоца: Цара Лазара бр. 57, Панчево
Интернет страница наручиоца: www.jkphigijena.co.rs
Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета: Радови
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је набавка радова реконструкције и санације јавног тоалета са
израдом пројектно-техничке документације (кључ у руке)
за потребе Јавног
комуналног предузећа "Хигијена" Панчево, ЈН бр. А12-3-1/2018.
Радови подразумевају реконструкцију и санацију објекта Јавног тоалета са израдом
пројектно-техничке документације (кључ у руке) у складу са чланом 145. Закона о
Планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр 72/2009, 81/2009 - исправка,24/2011,
21/2012, 42/2013-УС, 132/2014 и 145/2014).
Опис предмета јавне набавке: Радови – Општи грађевински радови
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф - Грађевинарство - Област 43.
Специјализовани грађевински радови - Грана 43.2 Инсталациони радови у
грађевинарству - Грана 43.3 Завршни грађевинско - занатски радови - Грана 43.9
Остали специфични грађевински радови
Општи речник набавки:
71320000 - Услуге техничког пројектовања
45215500 - Јавни тоалети
Допунски речник:
Одељак И: Остала својства за грађевинарство и радове - Група А: Својства за
грађевинарство и радове
IА01 - пројекат и изградња
IА13 - реконструкција
IА25 - санирање
Уговорена вредност: 16.930.200,00 динара без пореза на додатну вредност.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 1 (jедна)
Понуђена цена:
Највиша: /
Најнижа: 16.930.200,00 динара без пореза на додатну вредност.
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша: /
Најнижа: 16.930.200,00 динара без пореза на додатну вредност.
Део или вредност уговора који ће се преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.10.2018. године
Датум закључења уговора: 17.10.2018. године.
Основни подаци о добављачу:
Грађевинско предузеће “Still-net“ доо Панчево из Панчева, Ул. Светозара
Марковића бр. 225, матични број: 20777044, ПИБ: 107300089, тек.рн.
2852091000000143-57 Sberbank а.д. Београд које заступа директор Владимир Воленик, као
Извођач –Носилац посла и „IRISS STUDIO“ доо Ђуринци из Сопота, ул. Слободана
Пенезића Крцуна бр. 36, матични број: 20455063, ПИБ: 105810022, тек. рн. 2050000000159065-36 Комерцијална банка а.д. Београд, које заступа директор Игор Ивић,
као Извођач – учесник заједничке понуде и ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ

ОДГОВОРНОШЋУ
УГРАДЊА
СИГУРНОСНИХ
ПРОТИВПОЖАРНИХ
СИСТЕМА „KВМ ТЕХНИК“ СМЕДЕРЕВО из Смедерво, ул. Војводе Симе бр. 3/18,
матични број: 21264776, ПИБ: 109905411, тек. рн. 165-0000000009472-50 Addiko
Bankа.д. Београд, које заступа директор Владимир Катић, као Извођач – учесник
заједничке понуде и „MEGA MODULOR“ доо Панчево из Панчево, ул. Светог Саве
бр. 29, матични број: 20220678, ПИБ: 104709294, тек. рн. 205-0000000159065-36
Комерцијална банка а.д. Београд, које заступа директор Владимир Варга, као Извођач –
учесник заједничке понуде.
Период важења уговора:
Уговор се закључује на одређено време, односно до реализације уговорних обавеза из
уговора о јавној набавци.
Околности које представљају основ за измену уговора: /

