ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП „Ковински комуналац“

Адреса наручиоца:

Ковин, Цара Лазара бр.92

Интернет страница наручиоца:

www.jpkk.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа – локална самоуправа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења
радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег
речника набавке:
Предмет јавне набавке број III-1.2.11/20 – радови на главној црпној станици у
Ковину – аутоматска решетка.
Назив и ознака из општег речника набавке: 45252100 - Радови на изградњи уређаја за
прераду отпадних вода
Уговорена вредност:

2.788.800,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:
1) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЈЕ
“најнижа понуђена цена”.
2) ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА СЕ ВРШИЛО ПРЕГОВАРАЊЕ
Уколико две или више понуда имају исту цену, која је уједно и најнижа понуђена
цена, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи
рок извршења радова, а уколико понуђачи понуде и једнак рок извршења радова као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
одложеног плаћања.
Број примњених понуда:

Понуђена цена:

Понуђена цена код
Прихватњивих понуда:

1 (једна)

-

Највиша

2.788.800,00

-

Најнижа

2.788.800,00

-

Највиша

2.788.800,00

-

Најнижа

2.788.800,00

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Датум доношења одлуке о додели уговора:

20.03.2020.године

Датум закључења уговора:

26.03.2020.године

/

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача коју чине:
1. „Hydrovision“ DOO Beograd са седиштем у Београду, улица Тимочке дивизије број
7/20, текући рачун број 105-11081-57 код Аик банке АД Београд, матични број
21042358, ПИБ 108655759, кога заступа Драган Радисављевић дипл.инж.маш.
(носилац посла)
2. „Flowtech“ DOO Novi Sad, са седиштем у Новом Саду, улица Станоја Станојевића број
6, матични број 21285331, ПИБ 110014821, кога заступа директор Срђан Ковачић
(члан групе понуђача)
Период важења уговора:

до окончања уговорених радова, односно до
истека гарантог рока за изведене радове

Околности које представлјају основ за измену уговора:
Члан 16. Уговора о извођењу радова број 02-727/9-20 од 26.03.2020.године
Остале информације:

/

