ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска управа града Шапца

Адреса наручиоца:

15000 Шабац, Ул. Господар Јевремова бр. 6

Интернет страница наручиоца:

www.sabac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

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:

израдa демит фасаде са заменом кровног покривача на стамбеном објекту у ул. Краља Петра
I бр. 12 у Шапцу
45443000 – фасадни радови
45261000-крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови
Рок извршења радова: 90 календарских дана од дана увођења извођача у посао

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

7.761.370,00 динара

1

Број примљених понуда:

- Највиша

7.761.370,00

- Најнижа

7.761.370,00

- Највиша

7.761.370,00

- Најнижа

7.761.370,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.08.2018. године

Датум закључења уговора:

20.08.2018. године

Основни подаци о добављачу:
„TRIOLUX“ ДОО, Браће Недић 1, Шабац
ПИБ: 105918063
матични број: 20489260

Период важења уговора:

најдуже до децембра 2018. године

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, а све у складу са
чланом 115 Закона о јавним набавкама.
Остале информације:
На основу члана 50. Закона о јавним набавкама Градска управа града Шапца као наручилац у
овом поступку овлашћује Јавно предузеће Инфраструктура Шабац да у њено име и за њен рачун
спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у том поступку у складу са
Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог
наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме
одређене радње у поступку бр. 404-4-18/2018 -03 од 09.07.2018. године

