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:

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 идејног решења за прибављање локацијских услова, пројекта за грађевинску
дозволу (ПГД) са извршеном техничком контролом и пројекта за извођење радова (ПЗИ) за
изградњу коловоза и паркинг простора у паралелно сабирној саобраћајници ОБ2, са
државним путем II реда-ознака 26, деоница од улице Васе Пелагића до улице Милорада
Панића Сурепа у Шапцу
71320000 - Услуге техничког пројектовања

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум је најнижа цена.

135.000,00 динара

2

Број примљених понуда:

- Највиша

138.000,00

- Најнижа

135.000,00

- Највиша

138.000,00

- Најнижа

135.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.12.2018.

Датум закључења уговора:

25.12.2018.

Основни подаци о добављачу:
Treadstone projekt из Новог Сада ,
Ул. Јанка Чмелика 35а
ПИБ 108829901,
матични број 63732770

Период важења уговора:

До израде пројектне документације

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка јавна
набавке може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора.

Остале информације:
На основу члана 50. Закона о јавним набавкама Градска управа града Шапца као наручилац у овом поступку
овлашћује Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац да у њено име и за њен рачун спроведе
поступак јавне набавке и предузме одређене радње у овом 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. 404-4-32/18-03 од 31.10.2018. године.

