ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове покрајинских органа

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16

Интернет страница наручиоца:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Радови

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:
санација и адаптација тоалета са заменом вик-а са одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове инсталације за
централну топлу воду у згради Скупштине АПВ, улица Владике Платона бб, Нови Сад
Назив и ознака из Општег речника набавки:
45332200 - Радови на инсталацији водоводних цеви
45332300 – Радови на полагању одвода
45332400 – Радови на инсталацији санитарне опреме
45311100 – радови на постављању електричних инсталација
45311200 – Електро-монтажни радови,
45421100 – Уградња врата и прозора и сродних елемената
45431100 – Постављање подних плочица
45431200 – Постављање зидних плочица
45324000 - постављање гипсаних плоча.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

18.442.129,00 динара без пдв

2 понуде

Број примљених понуда:

- Највиша

18.999.688,06 динара без пдв

- Најнижа

18.442.129,00 динара без пдв

- Највиша

18.442.129,00 динара без пдв

- Најнижа

18.442.129,00 динара без пдв

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.10.2014.године

Датум закључења уговора:

27.10.2014.године

Основни подаци о добављачу:
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ –ГРУПА ПОНУЂАЧА
Пословно име: 1. „NPN GRADNJA“ DOO NOVI SAD
2. „AS COMMERCE – STAN“ DOO BEOGRAD
3. „REKORD ERDEŠ“ DOO NOVI SAD
4. „EKONOMISTELEKTRO“ DOO BEOČIN
Седиште: 1. Нови Сад, Љубомира Ненадовића 3.
2. Београд, Обалских радника 17.
3. Нови Сад, Булевар Царла Лазара 118.
4. Беочин, Нова - 4. бр.5
Матични број: 1. 20496584
2. 06976999
3. 08328803
4. 08458600
ПИБ: 1. 105946267
2. 100116628
3. 100238549
4. 101485179

Период важења уговора:

на одређено време, до окончања свих
уговорених радова

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

