ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општинска управа Бор

Адреса наручиоца:

Моше пијаде бр.3, Бор

Интернет страница наручиоца:

www.opstinabor.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:
- Предмет јавне набавке су услуге израде пројектно техничке документације за водоснадбевања и фекалну канализацију
разврстана у шест партија и то:
*Партија 1) Пројектно техничка документација водоснабдевања – Гробљанска улица МЗ Злот у Злоту ;
*Партија 2) Пројектно техничка документација водоснабдевања – улица Марка Орешковића МЗ „Нови Центар“ у Бору ;
*Партија 3) Пројектно техничка документација са снимањем и добијањем грађевинске дозволе за фекалну канализацију за
део насеља - Борско језеро на Борском језеру, Бор ;
*Партија 4) Пројектно техничка документација са снимањем и добијањем грађевинске дозволе за водоснабдевање, део
насеља - Борско језеро на Борском језеру , Бор ;
*Партија 5) Пројектно техничке документације за санацију цевовода део града Бора –
III КM код НИС- пумпна станица, код објеката „Кристал“ и „Дрвозан“
*Партија 6) Пројектно техничка документација водоснабдевања –МЗ Горњане у Горњану
- редни број јавне набавке : ЈН ОУ 16 - У /2018.
- Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН) - 71320000 - Услуге техничког пројектовања

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

"најниже понуђена цена"

за Партију 3) у износу : 340.500,00 без пдв-а и 408.600,00
динара са пдв-ом.

5 (пет)

Број примљених понуда:

- Највиша

500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а

- Најнижа

340.500,00 динара без урачунатог ПДВ-а

- Највиша

500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а

- Најнижа

340.500,00 динара без урачунатог ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: Број: 404- 177/ III-01-2018
Датум, 21.03.2018.год.
Датум закључења уговора:

Број : 404- 245/ 2018-III-01
Датум, 11.04.2018.год.

Основни подаци о добављачу:
Заједничка понуда:
2.1. WIGA PROJECT GROUP doo. Београд, ул.Војводе Хрвоја 41, Београд , ПИБ:104685930, Матични број: 20214732,
2.2. HIDROKOP D.O.O. Београд, ул.Браће Срнича 23 а, Београд, ПИБ: 102007907, Матични број: 07419023,
2.3. .GR „GEOMETAR ĐURĐANOVIĆ“ Ниш, ул.Наде Томић 16, Ниш, ПИБ: 102547219 , Матични број: 61752510
Члан - овлашћени представник заједничке понуде је : WIGA PROJECT GROUP doo. Београд, ул.Војводе Хрвоја 41, Београд
Конзорциони споразум о заједничком наступу за израду пројектне документације бр. 52/1, од 12.03.2018. године, закључен између чланова групе понуђача (заједничка понуда) чини саставни део овог
уговора.

Период важења уговора:

Уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорене стране и
важи до коначног извршења уговорних обавеза обе уговорне стране.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

