
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 изван зоне надлежности ЈКП “Водовода” по Одлукама
НО  Дирекције  донетих  по  предлозима  МЗ  уз  учешће  грађана  од  15%  уз
сагласност Градског већа

Партија 2 –  МЗ Ратина (Радови на изградњи фекалне канализационе
мреже у  Совљаку, Фабрика сточне хране)             

Партија 3 –  МЗ Ратина, (Радови на изградњи фекалне канализационе
мреже ка Метикошима)               

Партија 4 –  МЗ  Ратина (Радови на изградњи фекалне канализационе
мреже у Крушацима )

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

Критеријум за доделу уговора: најнижа  понуђена цена;

Уговорена вредност за партију 2:  1.143.432,00  динара са  ПДВ-ом

Највиша понуђена цена: 1.196.748,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена: 1.110.120,00 динара са  ПДВ-ом 

Највиша понуђена  цена  код  прихватљивих  понуда:  1.196.748,00 динара  са
ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:  1.143.432,00 динара  са
ПДВ-ом, 

Број примљених понуда: 3 (три);

      36000 Краљево,   Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,   мат. бр. 17001841,   ПИБ 101258220,  т. р.   840-538641-31
      Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net

http://www.direkcijakv.net/


Уговорена вредност за партију 3:  2.197.056,00  динара са ПДВ-ом

Највиша понуђена цена: 2.273.724,00 динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена: 2.018.064,00 динара са ПДВ-ом,

Највиша понуђена  цена  код  прихватљивих  понуда:  2.273.724,00 динара  са
ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:  2.197.056,00 динара  са
ПДВ-ом,

Број примљених понуда: 3 (три);

Уговорена вредност за партију 4: 961.776,00 динара са ПДВ-ом

Највиша понуђена цена: 985.980,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена: 961.776,00  динара са ПДВ-ом,

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  961.776,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 961.776,00 динара са ПДВ-
ом 

Број примљених понуда: 2 (две)

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

Датум доношења одлуке о додели уговора:  12.01.2016. године;

Датум закључења уговора: 19.02.2016. године

Основни подаци о извршиоцу: ЈКП “ВОДОВОД”, улица 27. марта бр.2, 

ПИБ 101772636, матични број 07190891, шифра делатности 36.00

Период важења уговора:  Уговор престаје да важи даном истека гарантног

рока.   

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

 

                                                                                            ДИРЕКТОР

                 ______________________  
                                    Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.


