
ЈП  Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

На  основу  члана  116.  Закона  о  јавним  набавкама  ("Службени  гласник
Републике Србије", број 124/12,14/2015 и 68/2015)

                   
         
                   ЈП  Дирекција за планирање и  изградњу “Краљево” 
                                                       Краљево
                                        Ул. Хајдук вељкова бр. 61

Објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:   Јавно  предузеће  Дирекција
за планирање и изградњу "Краљево", Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,
www.direkcijakv.net

Врста наручиоца: Јавно предузеће - локална самоуправа

Предмет набавке: Извођење радова на изградњи јавног осветљења 
`Партија 1 -  МЗ Ушће 
 Партија 2 -  МЗ Мрсаћ
 Партија 4 -  МЗ Лазац
 Партија 6 -  МЗ Јарчујак
 Партија 7 -  МЗ Студеница
 Партија 8 -  МЗ Тавник

Назив и ознака из општег рачника набавке:  45310000 – Радови на увођењу
електричне инсталације

Критеријум за доделу уговора: најнижа  понуђена цена;

Број примљених понуда: 6 (шест) ; 

Уговорена вредност за партију 1:  182.894,52  динара са ПДВ-ом,

Највиша  понуђена  цена:   207.120,00 динара  без   ПДВ-а,  (понуђач  није  у
систему ПДВ-а)

Најнижа понуђена цена:  182.894,52 динара са  ПДВ-ом

Највиша  понуђена  цена  код  прихватљивих  понуда:  207.120,00 динара  без
ПДВ-а, (понуђач није у систему ПДВ-а)

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 182.894,52 динара са ПДВ-
ом, 
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Уговорена вредност за партију 2:  182.522,65  динара са  ПДВ-ом,

Највиша понуђена цена:  217.584,00 динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  182.522,65 динара са  ПДВ-ом,

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 217.584,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа  понуђена  цена  код  прихватљивих  понуда:  182.522,65  динара  без
ПДВ-а, 

Уговорена вредност за партију 4: 180.302,65  динара са ПДВ-ом

Највиша понуђена цена: 238.608,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена: 180.302,65 динара са  ПДВ-ом,

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 238.608,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа  понуђена  цена  код  прихватљивих  понуда:  180.302,65  динара  без
ПДВ-а, 

Уговорена вредност за партију 6: 182.522,65  динара са ПДВ-ом,

Највиша понуђена цена: 224.880,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  182.522,65 динара без ПДВ-а,

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 224.880,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:   182.522,65   динара  са
ПДВ-ом 

Уговорена вредност за партију 7: 187.034,52  динара са ПДВ-ом,

Највиша понуђена цена: 201.740,00  динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Најнижа понуђена цена:  187.034,52 динара са ПДВ-ом,

Највиша  понуђена  цена  код  прихватљивих  понуда:  201.740,00 динара  без
ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:   187.034,52   динара  са
ПДВ-ом 

Уговорена вредност за партију 8: 182.522,65  динара са ПДВ-ом

Највиша понуђена цена: 224.880,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  182.522,65 динара са ПДВ-ом,

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 224.880,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:   182.522,65   динара  са
ПДВ-ом



Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Извршилац
не извршава уговор са подизвођачем;

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.10.2015. године;

Датум закључења уговора:  13.10.2015. године

Основни подаци о извршиоцу:  “ЕУРО ТЕРМИК” д.о.о. из Краљева, Ул. Моше
Пијаде бр. 8, ПИБ 101768797, матични број 17425846, шифра делатности 4321

Период важења уговора:  уговор престаје да важи даном  истека гарантног
рока.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  нису  предвиђене
конкурсном документацијом.

 

                                                                                  ДИРЕКТОР

                                     
Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.  


