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:
Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница
по партијама од 1 до 3:
Партија 2:МЗ Kриваја
Гарантни рок за изведене радове је две године.
Ознака из општег речника:
45000000 – Грађевински радови
Обим радова:
Планирано је извођење грађевинско занатских радова на објектима у месним заједницама према дефинисаним партијама. У предмеру и предрачуну радова за сваку
партију односно месну заједницу дефинисани су обим и природа радова
Рок извођења радова:
Партија 1: 45 радних дана од увођења извођача у посао
Партија 2: 30 радних дана од увођења извођача у посао
Партија 3: 30 радних дана од увођења извођача у посао

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум је најнижа цена.

Партија 2: 416.200,00

1

Број примљених понуда:

- Највиша

416.200,00

- Најнижа

416.200,00

- Највиша

416.200,00

- Најнижа

416.200,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.10.2019.

Датум закључења уговора:

01.11.2019.

Основни подаци о добављачу:
„Рефлекс“ д.о.о. из Мајура ,
Ул. Војводе Путника бр.95
ПИБ 100090019,
матични број 07853840, број рачуна 265-6210310002416-37, Raiffeisen bank, које заступа Директор Мирослав Дишић

Период важења уговора:

24 месеца

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:
-

