ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ʽʿˌ˃ʰʻˁʶʤ ˄ʿˀʤʦʤ ʽʿˌ˃ʰʻʫ ˀʤʮʤʼ

Адреса наручиоца:

˃ˀʧ ˁʦʫ˃ʽʧ ˁʤʦʫ ʥˀ. 33 37215 ˀʤʮʤʼ

Интернет страница наручиоца:

www.razanj.org

Врста наручиоца:

ʧ̡̬̭̌̔̌ ̛ ̨̡̛̪̹̯̦̭̌ ̱̪̬̌̏̌

Врста предмета:

˄̭̣̱̖̐

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 мале вредности број 1.2.7/18 је услуга – Друга измена и допуна Плана генералне регулације
Ражањ
71410000 – Услуге просторног планирања
Процењена вредност: 1.233.333,00 РСД без ПДВ
Изменама и допунама Плана мења се у дефинисаном захвату План генералне регулације Ражња ("Службени лист
општине Ражањ", бр. 11/2012) и Прва измена и допуна Плана генералне регулације Ражња ("Службени лист општине
Ражањ", бр. 2/2017), у циљу омогућавања реализације: проширења постојећих комуналних објеката – депоније и
гробља на простор који је изван граница планираног грађевинског подручја насеља Ражањ; нових планираних намена у
оквиру планираних површина јавних и осталих намена и измене планиране регулације појединих саобраћајница, како
би се омогућила њихова реализација .
Циљ израде измена и допуна Плана је преиспитивање важећег планског решења на појединим локацијама и његовог
усклађивања са могућностима реализације у складу са новим захтевима и потребама корисника простора, стањем на
терену и реалним могућностима његове реализације.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:
ʻ̛̠̦̙̌̌ ̨̪̦̱̖̦͂̌ ̶̖̦̌

Без ПДВ 625.000,00
Са ПДВ 750.000,00

2 (две)

Број примљених понуда:

- Највиша

1.189.000,00 РСД без ПДВ

- Најнижа

625.000,00 РСД без ПДВ

- Највиша

1.189.000,00 РСД без ПДВ

- Најнижа

625.000,00 РСД без ПДВ

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.03.2018.

Датум закључења уговора:

05.04.2018.

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача
''ЈУГИНУС'' ДОО, Београд 11000, Андрићев венац 2
''ГеоНет Инжењеринг'' ДОО, Београд, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10 I/VP

Период важења уговора:

/

Околности које представљају основ за измену уговора:
/

Остале информације:
/

