
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:  Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и
фекалне канализације у зони надлежности ЈКП “Водовода” по Одлукама НО
Дирекције донетих по предлозима МЗ уз учешће грађана од 15% уз сагласност
Градског већа 

Партија  2  –  МЗ Јарчујак  (Радови на  изради фекалне канализационе
мреже у делу насеља “Доњи Јарчујак”  I фаза од Špr - Š7)                 

Партија  3  –  МЗ  Жича,  Зимовник  1   (Радови  на  изради  фекалне
канализационе мреже у делу насеља “Зимовник 1”  I фаза крак К-2 од Špr - Š2)

Партија  4  –  МЗ  Жича,  Зимовник  2  (Радови  на  изради  фекалне
канализационе мреже у делу насеља “Зимовник 2” завршетак на краку К-1 од
Š6 до Š8 и почетак на краку К-4 од Špr - Š2)               

Партија  5  –  МЗ  Жича,  Зимовник  3   (Радови  на  изради  фекалне
канализационе мреже у делу насеља “Зимовник 3” крак 1-1 и крак 2-2)

Назив и ознака из општег рачника набавке: 45332200 – Радови на инсталацији
водоводних цеви

Критеријум за доделу уговора: најнижа  понуђена цена;
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Уговорена вредност за партију 2:  1.290.792,00  динара са  ПДВ-ом

Највиша понуђена цена:  1.975.344,00 динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  1.290.792,00 динара са  ПДВ-ом 

Највиша понуђена  цена  код  прихватљивих  понуда:  1.975.344,00 динара  са
ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:  1.290.792,00 динара  са
ПДВ-ом, 

Број примљених понуда: 4 (четири);

Уговорена вредност за партију 3:   619.800,00 динара са ПДВ-ом

Највиша понуђена цена: 973.116,00 динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена: 619.800,00  динара са ПДВ-ом,

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 973.116,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:   619.800,00   динара  са
ПДВ-ом,

Број примљених понуда: 4 (четири);

Уговорена вредност за партију 4: 1.295.664,00  динара са ПДВ-ом

Највиша понуђена цена:  1.958.712,00 динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена: 1.295.664,00  динара са ПДВ-ом,

Највиша понуђена  цена  код  прихватљивих  понуда:  1.958.712,00 динара  са
ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:   1.295.664,00 динара  са
ПДВ-ом 

Број примљених понуда: 4 (четири);

Уговорена вредност за партију 5:  1.123.440,00 динара са ПДВ-ом

Највиша понуђена цена:  1.680.876,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:   1.123.440,00 динара са ПДВ-ом,

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:   1.680.876,00  динара са
ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:  1.123.440,00   динара  са
ПДВ-ом

Број примљених понуда: 4 (четири);



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

Датум доношења одлуке о додели уговора:  24.12.2015. године;

Датум закључења уговора:  08.01.2016. године

Основни  подаци  о  извршиоцу:  Ортачко  друштво  за  производњу  промет  и
услуге “П.Д.ПАЈОВИЋ”, Драгор Пајовић, улица Тике Коларевића бр.38/4, ПИБ
102898048, матични број 17500511, шифра делатности 4120

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.  


