ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општинска управа Општине Апатин

Адреса наручиоца:

Српских владара бр.29

Интернет страница наручиоца:

www.soapatin.org

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:

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (2 ПАРТИЈЕ) 1.ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА У СОНТИ
ОРН: 71242000 Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

849.998,88 дин. без ПДВ-а, односно1.019.998,66 дин.са
ПДВ-ом

2

Број примљених понуда:

- Највиша

849.998,88 дин.без ПДВ-а

- Најнижа

532.400,00 дин.без ПДВ-а

- Највиша

849.998,88 дин.без ПДВ-а

- Најнижа

849.998,88 дин.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: 13.03.2019.

Датум закључења уговора:

19.03.2019.

Основни подаци о добављачу:
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
„PORT EXPRESS“ DOO BAČKA TOPOLA
„4Е ИНЖЕЊЕРИНГ“ БЕЧЕЈ
СОУР ИНЖЕЊЕРИНГ 2017 ДОО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ПОЖАР ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕРИНГ ЗРЕЊАНИН
ПИБ:104656835
МБ:20210451
БР.Т.Р. 355-2003200631651-36 Војвођанска банка

Период важења уговора:

90 дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

Овај уговор је могуће анексирати до законом прописаног износа, по члану 115. Закона о
јавним набавкама до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1.
ЗЈН, али само у случају објективно непредвиђених потреба за услугама које нису предвиђене
овом конкурсном документацијом а спадају у домен ове услуге.
Остале информације:
У поступку стручне оцене понуда јавне набавке услуга бр. 5/2019 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (2 ПАРТИЈЕ) 1.ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА У СОНТИ, 2. ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР У АПАТИНУ, Комисија је дана
07.03.2019. упутила захтев понуђачу ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ: „ЕЕ-ПРОЈЕКТ ИНГ“ АПАТИН, „ЕПОС“ АПАТИН, „ЕЛЕКТРИКА РАДАКОВИЋ“ АПАТИН, ЕНЕРГОБИРО НОВИ САД ИНЖЕЊЕРИНГ 9801 НОВИ САД, да достави ,
Овлашћење у складу са Законом о заштити од пожара ( „Службени гласник РС“ бр.111/2009 и 20/2015) – издато од стране МУП-а Републике Србије и то:
1. Овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара (А-1 лиценца);
2. Овлашћења за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара:
1) Израда пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових система; (Б-1 лиценца)
2) Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система; (Б-2 лиценца)
3) Израде пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара и извођење ових система; (Б-3 лиценца)
4) Пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлоте; (Б-6 лиценца)
Рок за доставу био је 12.03.2019.
Наведени понуђач у остављеном року од пет дана није доставио тражени доказ те је Комисија наручиоца констатовала да постоји основ да се понуда одбије као неприхватљива, сходно члану 79. став 4.Закона о
јавним набавкама.

