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: услуге
Опис предмета јавне набавке: услуге техничког прегледа изведених радова на објектима В и К
мреже на територији града Ниша и то:
– водоводне и канализационе мреже у прилазу Ул. Мокрањчеве
– водоводне и канализационе мреже у прилазу Ул. 1300 каплара
– водоводне мреже и канализације за употребљене воде у Ул. новопројектованој (II прилаз
Ул. студеничкој из правца Ул. горњоматејевачке)
– водоводне мреже за прикључење бензинске пумпе код мотела „Наис“
– канализационе мреже од Ул. зетске до Ул. хајдук-Вељкове (I фаза кроз Ул. учитељ Милину)
– водоводне мреже у Ул. Косанчићевој, делу Ул. Немањине и прилазу Ул. Немањине
– фекални колектор од пута за Доње Међурово до насеља „Виногради“
број одлуке наручиоца о покретању поступка 03-2202 од 22.03.2016. године, ЈН бр. 1.2.24.
Уговорена вредност:

146.400,00 динара без ПДВ

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

пристиглe су 2 благовремене понуде

Највиша:
Најнижа:

484.000,00 динара без ПДВ
146.400,00 динара без ПДВ

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша:
Најнижа:

484.000,00 динара без ПДВ
146.400,00 динара без ПДВ

Пружалац услуге ће уговорне обавезе вршити самостално.
Датум доношења одлуке о додели уговора:

07.04.2016. године

Датум закључења уговора: 19.04.2016.
21.04.2016. године

код

године

наручиоца,

а

код

пружаоца

услуге

Основни подаци о пружаоцу услуге: Дирекција за вештачење, водотехнику, гасификацију и
инжењеринг „Ниш“ ДОО Ниш, Ул. балканска бр. 2, МБ: 17210521; ПИБ: 100663999
Период важења уговора: рок пружања услуга 60 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.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

