ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Услуге

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:
Израда планског документа – план детаљне регулације Шеховића поље.
Уговор о донацији под називом ''Development of the Detailed Regulation Plan for Šehovića Polje'', grant
number: UNOPS-EP-2015-Grant-103 од 04.09.2015. године, закључен између следећих уговорних
страна: United Nations office for project Sevices(UNOPS) и општине Пријепоље; предвиђа финансирање
набавке услуге – израда планског документа план детаљне регулације Шеховића поље.
Назив и ознака из општег речника набавке:
71242000 - израда пројеката и нацрта, процена трошкова
71320000 - услуге техничког пројектовања

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора износи 700.000,оо динара без
урачунатог пореза на додату вредност, односно 840.000,оо
динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора:
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума «економски најповољнија понуда» према следећим елементима:
Понуђена цена 90 пондера
Рок извршења услуге 10 пондера
1. ЦЕНА: максимално 90 пондера
Понуде ће се рангирати на следећи начин:
најнижа понуђена цена
Понуђена цена = -------------------------------------------------- x 90
понуђена цена конкретне понуде
2. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ : максимално 10 пондера
Понуде ће се рангирати на следећи начин:
Најнижи понуђени рок за извршење
услуге (у данима)
Рок извршења услуге = -----------------------------------------------------------`
понуђени рок за извршење
услуге конкретне понуде (у данима)

x 10

Код критеријума“рок извршења услуге“ сви понуђени непрецизни рокови (одмах, по договору и сл.) биће бодовани са нула (0) бодова.
Рок се одређује у календарским данима.
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Број примљених понуда:

- Највиша

700.000,оо динара без ПДВ-а

- Најнижа

700.000,оо динара без ПДВ-а

- Највиша

700.000,оо динара без ПДВ-а

- Најнижа

700.000,оо динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: Број 410-48-6/15 од 30.11.2015. године

Датум закључења уговора:

Број 410-48-7/15 од 24.12.2015. године

Основни подаци о добављачу:
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ КРАГУЈЕВАЦ, Улица Краља Петра I Карађорђевића број 23,
34000 Крагујевац, матични број 07165862, ПИБ 101577522

Период важења уговора:

Пружалац услуге се обавезује да услугу израде планског документа, изврши у року од 120 календарских дана,
рачунајући од првог наредног дана од дана када Наручилац достави понуђачу-Пружаоцу услуге, подлоге из чл. 12.
уговора. Наручилац ће уговорену цену платити у року од 45 дана од дана службеног пријема фактуре a по претходној
потврди одговорног лица Наручиоца- службеног лица Одељења за урбанизам Општинске управе општине Пријепоље,
да су уговорене услуге извршене. Извршењем уговорних обавеза, уговор престаје да важи.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

