ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница
Врста наручиоца:

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша,
Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
наручиоца:
www.dign.rs
јавно предузеће - локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: радови
Опис предмета јавне набавке: извођење радова на изградњи противпожарних путева за балон
сале у основним школама на територији града Ниша, обликованом у 2 партије - II партија - балон
сала у Новом селу
Назив и ознака из општег речника набавке: 45233220-7 - радови на површинском слоју путева,
број одлуке наручиоца о покретању поступка 03-4046 од 01.06.2015. године, ЈН бр. 1.3.38.
Уговорена вредност:

за II партију: 396.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:
Понуђена цена:

за II партију пристигле су 2 благовремене понуде

за II партију:
Највиша 416.000,00
Најнижа 396.000,00

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

за II партију:
Највиша 396.000,00
Најнижа 396.000,00

Извођач ће уговорне обавезе вршити заједнички као група понуђача и то: „Ангрус“ ДОО
Ниш, као носилац посла и „Нишинвест“ ДОО Ниш, као члан групе.
Датум доношења одлуке о додели уговора:

16.06.2015. године

Датум закључења уговора:

за II партију: 26.06.2015. године

Основни подаци о извођачу:
За II партију: „Ангрус“ ДОО Ниш, Ул. Добриле Трајковић бр. 13, МБ: 20152273; ПИБ: 104395445,
као носилац посла и „Нишинвест“ ДОО Ниш, Ул. Страхињића бана бр. 3, МБ: 17210963,
ПИБ: 100335053, као члан групе
Период важења уговора: Извођач се обавезује да предметне радове изведе и преда
Наручиоцу на употребу у року од 30 дана од дана отварања понуда
Остале информације:
Обавештење о закљученом уговору се односи само за II партију, тј.
за јавну набавку извођења радова на изградњи балон сале у Новом селу.

18000 Ниш, ул. 7. јули бр.6; Телефони: Централа (018) 241-266, 245-395, 241-599, 241-655;
Директор 520-790; Факс 520-540; www.dig,rs; e-mail:nabavke@dign.rs

