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: отворени поступак
Врста предмета: услуге
Опис предмета јавне набавке: пружања услуга израде пројекта парцелације са регулацијом на
територији града Ниша, обликоване у 9 партија:
 I партија: мост на Кутинској реци у Првој Кутини
 II партија: формирање II висинске зоне на потезу Доњи Комрен - Чамурлија
 III партија: Ул. Душана Спасића до центра насеља Брзи Брод
 IV партија: Ул. коритничка нова од ОС 116-118 са прилазима на Ул. цариградску (ПГР
Нишка бања)
 V партија: Ул. новопројектована од ОС 240 од ОС 247 (РП Никола Тесла) 411-412 ПГР
 VI партија: Ул. новопројектована (7. јули - Банатска) део иза цркве
 VII партија: веза Ул. Мавровске и Ул. сомборске са налеглим саобраћајницама
 VIII партија: ободне саобраћајнице у насељу Шљака
 IX партија: веза Ул.пролетерске и Ул.Стојана Костића - 9.септембар
ЈН бр. 1.2.46, назив и ознака из општег речника набавке: 71250000-5 - архитектонске, техничкеи
геодтеске услуге, број одлуке наручиоца о покретању поступка 03-8178 од 07.11.2016. године
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Уговорена вредност:

II партија:
III партија:

Број примљених понуда:

за II партију поднете су 2 благовремене понуде, а за III партију
поднете су 3 благовремене понуде

Понуђена цена:

99.000,00 динара без ПДВ
168.000,00 динара без ПДВ

II партија:
III партија:

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
II партија:
III партија:

највиша
најнижа
највиша
најнижа

100.000,00 динара без ПДВ
99.000,00 динара без ПДВ
280.000,00 динара без ПДВ
168.000,00 динара без ПДВ

највиша
најнижа
највиша
најнижа

100.000,00 динара без ПДВ
99.000,00 динара без ПДВ
200.000,00 динара без ПДВ
168.000,00 динара без ПДВ

Пружалац услуге уговорене услуга за II и III пружа самостално.
Датум доношења одлуке о додели уговора:

08.12.2016. године

Датум закључења уговора:

23.12.2016. године код наручиоца

Основни подаци о пружаоцу услуге:
МБ: 17031384, ПИБ: 100775596
Период важења уговора:

II партија:
III партија:

„ГРИНИЧ“ ДОО Ниш, Ул. бубањски хероји бр. 19/7,
90 дана од дана закључења уговора
90 дана од дана закључења уговора

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.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

