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:
Изградња водоводне, фекалне канализационе и атмосферске мреже у улици Нова 25 и Нова 27 у Шапцу
Рок извођења радова: 90 радних дана од дана увођења извођача у посао.
Гарантни рок за изведене радове је две године.
452313000: Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
Водоводна мрежа је укупне дужине 610 м. Цевни материјал је полиетилен високе густине за називни притисак од 10 bara, израђене према SRPS-EN 12201,
ознаке PEHD PE-100, NP 10, DN 160 mm.
Фекална канализациона мрежа je укупне дужине 600м, цевни материјал је поливинилхлорид ( PVC ) ободне крутости SN8, израђен po SRPS-EN 1401.Prečnik
cevi DN 250 mm
Атмосферска канализациона мрежа je укупне дужине 661м, цевни материјал је PP-B ободне крутости SN8, израђен po SRPS-EN 1401.Prečnik cevi DN 800 mm
дужине 217m, DN 400 mm дужине 210m, DN 500 mm дужине 234m,

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум је најнижа цена.

28.174.560,90 динара

1

Број примљених понуда:

- Највиша

28.174.560,90

- Најнижа

28.174.560,90

- Највиша

28.174.560,90

- Најнижа

28.174.560,90

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2019.

Датум закључења уговора:

23.04.2019.

Основни подаци о добављачу:
„Машинокоп“ д.о.о. Шабац, са седиштем у Шапцу ,
Ул. Далматинска бр. 16
ПИБ: 106917561,

Период важења уговора:

24 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова.
Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење радова
у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу.
Остале информације:
-

