ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска управа града Шапца

Адреса наручиоца:

Господар Јевремова бр 6

Интернет страница наручиоца:

www.sabac.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Предмет јавне набавке је набавка радова – урбани мобилијар – одржавање и занављање у току 2017. године, по партијама од
I до II
ПАРТИЈА II:
1.Контрола исправности справа на дечијим игралиштима и спортских реквизита, одржавање и израда
1.1. Контрола исправности справа на дечијим игралиштима и спортских реквизита
1.2. Одржавање и израда справа на дечијим игралиштима
1.3. Одржавање и израда спортских реквизита
2.Kлупe и ограда за контејнере
3.Kантицe за смеће
4.Oгласнe и инфо таблe, метални браници, држачи за бицикле и металне решетке на риголама у Ул. Поп Лукиној
5.Oграде од жичаног плетива и ограде од кутијастих профила са испуном од грифоване жице
6. Mеталне рампе за особе са инвалидитетом
7.Фарбање опреме урбаног мобилијара
50870000 - Услуге поправке и одржавања опреме за дечија игралишта

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

Укупна вредност радова из партије бр. II изводиће се до
износа од максимално 4.015.152,00 динара без ПДВ

1

Број примљених понуда:

- Највиша

4.015.152,00

- Најнижа

4.015.152,00

- Највиша

4.015.152,00

- Најнижа

4.015.152,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.04.2017.

Датум закључења уговора:

18.04.2017.

Основни подаци о добављачу:
„Vuxa 10“ д.о.о. из Шапца,
Ул. Лазе К. Лазаревића бр. 12/1
ПИБ 106787542, матични број 20680814

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора без спровођења поступка јавне
набавке 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 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. 404-4-13/17 -03 од 27.02.2017.

