ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општинска управа Кладово

Адреса наручиоца:

ул.Краља Александра бр.35,
19320 Кладово

Интернет страница наручиоца:

www.kladovo.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Услуге

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:

Геодетске услуге;
Шифра из ОРН-а:
71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге;

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

279.900,00 динара без ПДВ-a
Понуђач није у систему ПДВ-а.
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Број примљених понуда:

- Највиша

284.200,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

279.900,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

284.200,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

279.900,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Назив подизвођача: ДОО „К.Р.У.Љ“, Београд
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: 8,78%.
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: Израда пројекта геодетског обележавања.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.11.2017.

Датум закључења уговора:

08.11.2017.

Основни подаци о добављачу:
Геодетски биро „Гео-Гуци“
ПИБ 102024604
Седиште: ул.Ивана Косанчића бр.16, Кладово

Период важења уговора:

До краја 2017.године

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци
без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора.
Остале информације:
У складу са чл.39.ст 6. ЗЈН и чл.6.став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
("Службени гласник РС", брoj 86/15), конкурсна документација није припремљена, већ су у позиву
садржани подаци о предмету набавке, условима за учешће, критеријуму за доделу уговора, као и
друге елементима који су неопходни за подношење прихватљиве понуде. Изабраном понуђачу
je издата наруџбеница која садржи битне елементе уговора.

