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:
Уређење и изградња пешачких и бициклистичких стаза, паркинг простора и урбаног мобилијара у Авенији „Сава парк“ у Шапцу
Рок извођења радова: 120 радних дана од дана увођења извођача у посао.
Гарантни рок за изведене радове је пет година.
Ознака из општег речника:
45000000 - Грађевински радови
Обим радова:
Предвиђена је изградња пешачких, бициклистичких и тактилних стаза од бехатон плоча, реконструкција саобраћајнице и паркинг простора, изградња
мостовске платворме од челичне носеће конструкције са армирано бетонском плочом. Предвиђено је осветљење Авеније и постављање нових
стубова светиљки. Доградња јавне водоводне мреже и формирање нових зелених површина и дрвореда, као и изградња урбаног мобилијара.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум је најнижа цена.

91.423.560,38 динара

1

Број примљених понуда:

- Највиша

91.423.560,38

- Најнижа

91.423.560,38

- Највиша

91.423.560,38

- Најнижа

91.423.560,38

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора:

Датум закључења уговора:
Основни подаци о добављачу:
Група понуђача Машинокоп д.о.о. Шабац, Савремена градња д.о.о. Мишар и ИН Техник д.о.о. Шабац
«Машинокоп» д.о.о. Шабац са седиштем у Шапцу
ул. Далматинска бр. 16, ПИБ 106917561, кога заступа
Вукосав Поповић
«Савремена градња» д.о.о. Мишар са седиштем у Мишару
ул. Маршала Тита бр. бб, ПИБ 107706894
и
«ИН Техник» д.о.о. Шабац са седиштем у Шапцу
ул. Краља Милутина бр. бб, ПИБ 10584147

Период важења уговора:

5 година

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:
-

