ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
Назив наручиоца:

ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац

Адреса наручиоца:

15000 Шабац, Ул. Кнеза Милоша бр. 1

Интернет страница наручиоца:

www.gradjevinskosabac.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Израда:
- идејних пројеката,
- пројеката за грађевинску дозволу и
- пројеката за извођење објеката
и вршење техничке контроле електроенергетских објеката (мрежа СН и НН, трафо станице и јавна расвета),
за период од 12 месеци од дана закључења оквирног споразума са три понуђача
71320000 - Услуге техничког пројектовања
Критеријум за вредновање понуда је најнижа цена за израду пројеката:
- по м1 мреже СН и НН и јавне расвете са пратећом опремом и објектима и по комаду за трафо станице.
За израду конкретног пројекта прворангирани понуђач ће добијати налог за рад и са њим ће се закључити појединачни уговор. Вредност израде пројекта мора бити
заснована на јединичним ценама из понуде Пружаоца услуге и не може се мењати за време важења оквирног споразума.
Иста 3 понуђача, са којима се закључује оквирни споразум, могу вршити техничку контролу пројеката. За вршење техничке контроле конкретног пројекта наручилац ће
упутити позиве за давање понуде потписницима оквирног споразума. У позиву ће бити дефинисан примерен рок за достављање понуде, сразмерно обиму услуге,
понуђач ће по позиву доставити понуду, која ће садржати само цену за конкретну услугу, а сви други услови ће се примењивати из конкурсне документације за
закључење овог оквирног споразума. На основу најповољније понуде са најповољнијим понуђачем закључиће се појединачни уговор.
период вршења радова: 12 месеци од дана закључења оквирног споразума са три понуђача

Број добављача са којима је споразум закључен: 3

Датум закључења и период важења оквирног споразума:
10.02.2016.
24. месеца од дана закључења оквирног споразума

Остале информације:

-

