ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општинска управа Бор

Адреса наручиоца:

Бор, Ул.Моше Пијаде бр.3

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:
Геодетске услуге, обликовано у седам партија и то:
Партија 1: Геодетске услуге за озакоњење за спровођење урбанистичких и просторних планова
Партија 2: Геодетске услуге за Пројекат: Пројектно техничка документација за повезивање домаћинстава и осталих
објеката на изведени фекални канализациони систем МЗ Кривељ
Партија 3: Пројектно техничка документација за издавање грађевинских дозвола и извођење радова и издавање
локацијских услова за водоснабдевање МЗ Бучје
Партија 4: Геодетске услуге за Пројекат: Завршетак изградње водоводне мреже МЗ Лука са озакоњењем
Партија 5: Геодетске услуге за препарцелацију
Партија 6: Геодетске услуге за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Партија 7: Геодетске услуге – Услуге геометара - обележавање, препарцелација – Управљање грађевинским земљиштем
Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН) : 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге
Партија 4: Геодетске услуге за Пројекат: Завршетак изградње водоводне мреже МЗ Лука са озакоњењем

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

950.000 динара без ПДВ-а
1.140.000 динара са ПДВ-ом

4

Број примљених понуда:

- Највиша

2.640.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

468.000,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

504.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

468.000,00 динара без 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: 404-384/2018-III-01 од 01.06.2018.године

Датум закључења уговора:

404-422/2018-III/01 од 21.06.2018.године

Основни подаци о добављачу:
AB & CO GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD
Ул.Васе Стајића бр.30 21000 Нови Сад
ПИБ: 104656747 , Матични број: 20199083

Период важења уговора:

до 31.12.2018.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Укупан износ понуде без ПДВ-а и са ПДВ-ом не представља вредност Уговора, већ збир јединичних цена без
пдв-а и са пдв-ом, која служи као вредност за упоређивање понуде по критеријуму-најнижа понуђена цена
Укупна вредност уговора је у складу са расположивим планираним средствима Наручиоца за ову врсту услуге, а
реализација је на основу насталих стварних потреба Наручиоца за врстом и количином услуга до краја текуће
2018. године

