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:

Опис предмета набавке: предмет јавне набавке бр. 47/2019 – набавка услуга – ИЗРАДА
АНАЛИЗЕ - СТУДИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АПАТИН СА ПРЕДЛОЗИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА
Назив и ознака из општег речника набавки:
ОРН: 71242000 Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

1.950.000,00 дин. без ПДВ-а

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.950.000,00 дин. без ПДВ-а

- Најнижа

1.950.000,00 дин. без ПДВ-а

- Највиша

1.950.000,00 дин. без ПДВ-а

- Најнижа

1.950.000,00 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: 24.10.2019.

Датум закључења уговора:

04.11.2019.

Основни подаци о добављачу:
Заједничка понуда:
Носилац заједничке понуде: АГ УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ из НОВОГ САДА , ул. ДР.ЂОРЂА ЈОАНОВИЋА 4, ПИБ - 107062214 ,
МБ - 20734639, кога заступа ДРАГОМИР РАДОВАНОВИЋ, број текућег рачуна 285-2211000000454-76 код пословне банке СБЕР
Чланови:
1. VIA FACTUM D.O.O. из Биограда на мору, улица Јадранска 7, ПИБ (ОИБ) 76739136445, МБ 110018479, које заступа директор Томислав Шкара.
2. ХИДРОПРОЈЕКТ-ИНГ Д.О.О. из Загреба, улица Драшковићева бр. 35/1, ПИБ (ОИБ):07963942338, МБ 03758516 , које заступа директор Лука
Јелић.

Период важења уговора:

Колико је и рок за завршетак услуге-70 дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Измена АНАЛИЗЕ-СТУДИЈЕ може се вршити само уз сагласност Наручиоца.
Уколико надлежни орган стави примедбе, или не одобри пројекат, Даваоц услуге је обавезан да у новом року
који одреди Наручилац отклони примедбе, односно изради нову анализу-студију све на терет Даваоца услуге.
Даваоц услуге је дужан да поступи по примедбама Канцеларије за јавна улагања и да их отклони у року који
одреди Наручилац.

