Наручилац:

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

Адреса:
Место:
Број :
Датум:

Цара Лазара број 51.
Чачак
313/2016-ЈН
27.05.2016. 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:

Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
набавка услуге - геодетске услуге ( за потребе израде урбанистичких планова,
пројеката парцелације и др. ), отворени поступак Ј.Н. редни број 10/У-2016

Ознака из општег речника набавке:
71250000 - Архитектонске, техничке и геодетске услуге
Уговорена вредност:

1.485.520,00 динара без ПДВ-а
1.782.624,00 динара са ПДВ-ом

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

3 ( три )

Понуђена цена:

- Највиша
- Најнижа

1.650.000,00 динара без ПДВ-а
942.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша
- Најнижа

1.650.000,00 динара без ПДВ-а
1.485.520,00 динара без ПДВ-а

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

Датум доношења одлуке о додели уговора:

06.05.2016. године

Датум закључења уговора:

26.05.2016. године

Основни подаци о добављачу:
Привредно друштво ''АБА - ГЕОДЕТСКА КУЋА'' доо Београд ( Звездара ), улица
Михаила Булгакова 50 Б, из Београда, матични број 20609737, ПИБ број 106474872
Период важења уговора:

Рок за извршење комплетне услуге из предмета уговора је
105 календарских дана од дана закључења уговора.

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:

