Наручилац:

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
''Градац'' Чачак

Адреса:
Место:
Број :
Датум:

Цара Лазара број 51.
Чачак
333/2016-ЈН
02.06.2016. године

На основу чл. 55. ст. 1. тч. 8), чл. 57. ст. 1. и чл. 116. ст. 1. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), ЈП ''Градац'' Чачак објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће за урбанистичко и
просторно
планирање,
грађевинско
земљиште и путеве ''ГРАДАЦ'' Чачак

Адреса наручиоца:

Цара Лазара број 51, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца:

www.jpgradaccacak.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа - локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак јавне набавке

Врста предмета:

Радови

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:
набавка радова - радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације
( одржавање - обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне сигнализације на
територији града ), отворени поступак Ј.Н. редни број 11/Р-2016

Ознака из општег речника набавке:
45233294 - Постављање путне саобраћајне сигнализације
Уговорена вредност:

4.575.760,00 динара без ПДВ-а
5.490.912,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:
најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:

2 ( две )

Понуђена цена:

- Највиша
- Најнижа

4.575.760,00 динара без ПДВ-а
3.992.250,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша
- Најнижа

4.575.760,00 динара без ПДВ-а
4.575.760,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
/

Датум доношења одлуке о додели уговора:

09.05.2016. године

Датум закључења уговора:

30.05.2016. године

Основни подаци о добављачу:
Предузеће за производњу, промет и услуге ''МОДЕЛ 5'' д.о.о. Београд - Вождовац,
улица Бачванска број 21/1. , из Београда, матични број 06977537, ПИБ број 100295354
Период важења уговора:

Уговарачи су се сагласили да ће радове из овог уговора
добављач изводити у периоду од дана закључења уговора
до 01.11.2016. године.
Уговарачи су се споразумели да ће се престанак извођења
радова констатовати и пре 01.11.2016. године, у
зависности од утрошка средстава који представљају
укупно уговорену цену уговора, а што ће се констатовати
у форми записника о извршењу уговора који потписују и
печатом оверавају обе уговорне стране.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац не дозвољава промену цене,
као ни других битних елемената уговора.

Остале информације:

