На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“бр.124/12), а након спроведеног поступка јавне
набавке услуга – усаглашавање пројеката и техничка контрола комплетних пројеката,
обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2 (ред. бр. ЈНОП
8/2014) и закључених уговора о јавној набавци, Управа за заједничке послове
покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА УСАГЛАШАВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА КОМПЛЕТНИХ ПРОЈЕКАТА
обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2
РЕД. БР. ЈНОП 8/2014

Назив наручиоца:

Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ
ОРГАНА

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.

Интернет страница наручица:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознакаиз општег речника набавке,
Предмет јавне набавке су услуге - усаглашавање пројеката и техничка контрола
комплетних пројеката, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1
до 2 и то:
• Партија 1 – усаглашавање пројеката са новим законима и израда пројекта
за противпожарну заштиту на санацији и адаптацији тоалета са заменом
вик-а и одвајањем атмосферских вертикала и израда нове инсталације,
• Партија 2 – техничка контрола комплетних пројеката на санацији и
адаптацији тоалета са заменом вик-а и одвајањем атмосферских
вертикала и израдом нове инсталације за централну топлу воду и њене
припреме.
Назив и ознака из Општег речника набавки:
Партија 1 - израда пројекта и нацрта, процена трошкова-71242000,
Партија 2 - услуге у вези са грађевинарством-71500000.
Уговорена вредност:

Уговорена вредност:
Партија 1: 180.000,00 динара без пдв
Партија 2:

47.000,00 динара без пдв

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку за обе партије је:најнижа
понуђена цена.
Број примљених понуда:

Примљене су укупно две понуде, односно за

сваку партију по једна понуда.
- Највиша

Партија 1: 180.000,00 динара
Партија 2:

47.000,00 динара

Понуђена цена:
- Најнижа

Партија 1: 180.000,00 динара
Партија 2:

- Највиша

Партија 1: 180.000,00 динара
Партија 2:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

47.000,00 динара

47.000,00 динара

Партија 1: 180.000,00 динара
Партија 2:

47.000,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Да, у Партији 1: подизвођач ОМЕГА ГУАРД ДОО Београд
Проценат укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу је 10%
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:израда пројекта за противпожарну
заштиту
Датум доношења одлуке о додели
уговора:

15.04.2014.година

Датум закључења уговора:

25.04.2014.година

Основни подаци о добављачу:
За партију 1. - усаглашавање пројеката са новим законима и израда пројекта
за противпожарну заштиту на санацији и адаптацији тоалета са заменом вик-а и
одвајањем атмосферских вертикала и израда нове инсталације поднета је 1 (једна)
понуда
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

Седиште:

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АРКО
- ЕНТЕРИЈЕР ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ НОВИ
САД
Општина:
Нови Сад
-град

Матични број:

20133171

ПИБ:

104472678

Овлашћено лице
за потписивање уговора:

Место:
Нови Сад,
Нови Садград

Улица:
Руменачка

Слађана Додевски-Пажитнаи

Број:
130/35

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име:

ОМЕГА ГУАРД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
МОНТАЖУ ПРОТИВПОЖАРНИХ СИСТЕМА

Седиште:

Општина:
Нови
Београд

Матични број:

20356561

ПИБ:

105330972

Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача:

Место:

Улица:

Нови
Београд

Б.Арсенија
Чарнојевића

Број:
140

10%
Израда пројекта за противпожарну
заштиту

За партију 2.
- техничка контрола комплетних пројеката на санацији и
адаптацији тоалета са заменом вик-а и одвајањем атмосферских вертикала и израдом
нове инсталације за централну топлу воду и њене припреме поднета је 1 (једна)
понуда.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

Седиште:

Привредно друштво за кансалтинг,инжењеринг и
пројектовање ИНЖЕЊЕРИНГ плус ПРОЈЕКТ ДОО
Београд
Општина:
БеоградЧукарица

Матични број:

20828668

ПИБ:

107573428

Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Период важења уговора:

Место:
Београд

Улица:
Милана
Јовановића

Остале информације:
/

7

Славица Ристић

на одређено време, до обостраног извршења уговорних
обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора:
/

Број:

