ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ИЗГРАДЊУ,, УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМ Е ДЕ РЕ В О

11300 Смедерево
МБ: 07361068 ПИБ: 100966461
Рачун: 840-583641-55

Трг Републике бр . 5
Тел / Факс: +381 26 617 870 +381 26 4621 947
www.direkcijasd.co.rs
direkcija@direkcijasd.co.rs

Број: ЈНВМ 17/2016 - 4
Датум: 20.06.2016.године
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
изградњу,,урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
Смедерево,, у
својству наручиоца
наручиоца,, у складу са одредбом члана 116
16.. ЗЈН у вези са чланом 55
55.. ст
ст.. 1. тач
тач.. 8. ЗЈН
ЗЈН,,
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1.

назив, адреса
наручиоца;

и

интернет

страница

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ИЗГРАДЊУ,, УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО
СМЕДЕРЕВО
СМЕДЕРЕВО,, ТРГ РЕПУБЛИКЕ БР
БР.. 5
www.direkcijasd.co.rs

2.

врста наручиоца;

Јавно предузеће локалне самоуправе

3.

за добра и услуге, опис предмета набавке,
назив и ознака из општег речника набавке;

-Предмет набавке су услуге санације јавних путева
условљене
елементарним
напогодама
(клизишта
клизишта,,екстремне падавине
падавине,,изливање водотока
водотока)) и
ванредним околностима (улегнућа на коловозу
изазваних хаваријама инсталација
инсталација,,рушења делова
или у целини потпорних конструкција
конструкција,,оштећења и
),
а управљена на
рушење осталих путних објеката
објеката),
),а
обезбеђивање проходности пута и безбедно одвијање
саобраћаја на локалним путевима и улицама на
територији Града Смедерева
Смедерева..
- Ургентно одржавање јавних путева по потребама /2016
ЈНМВ 9-1
-1/2016
000 – услуге поправке
-50230
50230000
поправке,,одржавања и сродне услуге
са друмским саобраћајем и другом
опремом

4.

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;

5.

уговорена вредност;

217.570
3.
3.2

6.

критеријум за доделу уговора;

Eкономски најповољнија понуда

7.
8.

број примљених понуда;
највиша и најнижа понуђена цена;

10.

највиша и најнижа понуђена цена код
прихватљивих понуда;
део или вредност уговора који ће се
извршити преко подизвођача;

1
217.570
3.
3.2
217.570
3.
3.2
217.570
3.
3.2
217.570
3.
3.2

11.

-

12.

датум доношења одлуке о додели уговора;

.0
6.201
6.г.
04
04.0
.06
.2016

13.
14.

датум закључења уговора;
основни подаци о добављачу;

.0
6.201
6.г.
13
13.0
.06
.2016
a понуђача коју чине Предузеће ''
ИТГ
'' из
Груп
Групa
''ИТГ
ИТГ''
Про домо
'' из
Смедерева
Смедерева,,Излетничка 6/3 и Предузеће ''
''Про
домо''

__________________________________________________________________________________________________________
Сектор за изградњу Сектор за урбанизам Сектор за економско-финансијске послове Сектор за правне и опште послове
Тел: +381 26 4623 626
+381 26 4622 017
+381 26 4623 934
+381 26 4622 230
Факс:+381 26 4631 319
+381 26 4627 950
+381 26 4621 947
+381 26 4621 947

Лукићева
Лукићева,,Чичина бб
бб,, ПИБ 100970780, МБ 07825862
15.

период важења уговора;

до 25.07.2016.
године
25.07.2016.године

16.

околности које представљају основ за
измену уговора.

Виша сила или непредвиђене околности
наручиоца везане за буџетско пословање

код

