ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Адреса наручиоца:

Апатин, Српских владара 29

Интернет страница наручиоца:

www.soapatin.org

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:

Уређење атарских путева у Купусини за потребе спровођења комасације
Процес комасације је стигао у фазу наделе земљишта. Истовремено потребно је
ПРИОРИЕТНО израдити нове атарске путеве који су предвиђени Пројектом нове путне и
каналске мреже.
Постојећи путеви који у будуће престају да буду путеви потребно је вратити у стање за
пољопривредну обраду.
Поред тога на неким деловима путева потребно је уклонити са путне трасе жбуњеве и дрвну
масу са корењем.
Путеви чија траса није промењена Пројектом нове путне и каналске мреже потребно је
дорадити и на неким местима вратити у пројектовану трасу.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

4.300.000,00

2

Број примљених понуда:

- Највиша

4.995.000,00

- Најнижа

4.300.000,00

- Највиша

4.995.000,00

- Најнижа

4.300.000,00

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.

Датум закључења уговора:

1.11.2018.

Основни подаци о добављачу:
„Dzimi commerce“ д.о.о Пригревица, Обилићева бб, ПИБ -101126165, МБ- 08700311, број
текућег рачуна 310-214820-27 код NLB banka Beograd, кога заступа Миле Самарџија

Период важења уговора:

20 дана

Околности које представљају основ за измену уговора:
– Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита
прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, oдносно до лимита прописаног одредбама Посебних узанси о грађењу
- У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року
од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији.

Остале информације:

