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Број: ЈНВМ 35/2016 - 4
Датум: 02.11.2016.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 јавне набавке је услуга ојачања коловозне
конструкције дела Улице Шумадијске и дела Улице
Револуције (две улице које се континуално
настављају
), на делу од Улице Чапајеве до Улице
настављају),
м, ширине 6м, којом се
Вучачке
Вучачке,, у дужини од 510
510м
предвиђају
послови
на
уклањању
постојеће
девастиране коловозне конструкције улице и
постављање нове
нове,,а у циљу очувања употребне
вредности пута
пута,, обезбеђивања проходности пута и
безбедног одвијања саобраћаја у складу са Законом о
јавним путевима и Законом о безбедности саобраћаја
на путевима
- ЈНМВ 35/2016 – Ојачавање коловозне конструкције
дела улице Шумадијске и Револуције (од улице
Чапајеве до улице Вучачке
Вучачке))
-50230000 - Услуге поправке
поправке,,одржавања и сродне
услуге у вези 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;

2.722.286

6.

критеријум за доделу уговора;

Најниже понуђена цена

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;

4
3.153.800
2.722.286
3.153.800
2.722.286

11.

-

12.

датум доношења одлуке о додели уговора;

6.г.
18.10.201
18.10.2016

13.

датум закључења уговора;

6.г.
27.10.201
27.10.2016

__________________________________________________________________________________________________________
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

14.

основни подаци о добављачу;

15.

период важења уговора;

'' из
Група понуђача коју чине Предузеће '' Изотекс
Изотекс''
Београда
Београда,, Трговачка 85
и Предузеће '' Ратко
Митровић const
constrruction'' д.о.о. из Чачка
Чачка,, Булевар
МБ 172232207
Танаска Рајића 55, ПИБ 101015212,
101015212,МБ
године
до 10.11.2016.
10.11.2016.године

16.

околности које представљају основ за
измену уговора.

Виша сила или непредвиђене околности
наручиоца везане за буџетско пословање

код

