ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈКП "Регионална депонија Пирот" Пирот

Адреса наручиоца:

Мунтина падина бб, 18300 Пирот

Интернет страница наручиоца:

http://www.jkpdeponijapirot.rs/

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:

Израда пројеката и то партија бр. 3 - "Израда пројекта изведеног стања изграђеног
армирано-бетонског колектора Ø1600mm и изграђене уливне грађевине из пројекта
изградње другог тела депоније"
ОРН: 71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

66.000

1

Број примљених понуда:

- Највиша

66.000

- Најнижа

66.000

- Највиша

66.000

- Најнижа

66.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.10.2018. год.

Датум закључења уговора:

01.11.2018. год.

Основни подаци о добављачу:
ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот , место Пирот, ул. Српских
владара бр. 77, ПИБ 107492757, МБ 20813938 кога заступа директор Славиша Свиларов

Период важења уговора:

Уговор се закључује на период до извршења уговорних обавеза а
најкасније на период од годину дана од дана закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:
Извршилац се обавезује да израду пројекта изведеног стања изграђеног армирано-бетонског колектора Ø1600mm и изграђене уливне грађевине из пројекта изградње
другог тела депоније изврши у потпуности у року од 30 (тридесет) календарских дана од добијеног налога Наручиоца.
У случају образложене, оправдане потребе, постоји могућност продужетка рока за израду пројеката, а на основу анкеса овог уговора.
Наручилац може, у случају оправдане потребе, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од износа из члана 39. став 1. ЗЈН, а уз сагласност одговорног лица
Наручиоца.
У случају да се увећа обим предмета набавке из претходног става овог члана, наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора, да исту у року од три дана од
дана доношења објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

Остале информације:
/

