ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈКП Наиссус Ниш

Адреса наручиоца:

Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.naissus.co.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 су радови – Санација каптажне грађевине на изворишту Пештер.
Ознака из општег речника набавке је ОРН: IA – Санирање.
Извориште, односно каптажна грађевина Пештер се налази изнад села Миљковац и Веле Поља а низводно од Бање
Топило у подножју Сврљишких планина, испод коте 683 мнм тзв. “Голи врх”, на левој обали Топоничке реке.
У оквиру радова на санацији каптаже Пештер потребно је урадити следеће :
-Обезбедити приступ до каптаже "Пештер"-прелаз преко Топоничке реке за лаку механизацију; - Чишћење терена око
каптаже у зони санитане заштите саме каптаже; - Санација ограде каптаже. КАПТАЖА: - Избацити воду из саме
каптаже; - Санирање унутрашњих оштећења у каптажи;- Копање рова око целе каптаже. На крају обавезно попуњавање
рова глином и то ручно набијачима до линије површине терена; - Уградња пењалица у каптажи и новог ливеног
поклопца са катанцем. ДРЕНАЖА: - Откривање дренаже уклањањем плоче изнад ње;- Сагледати оштећења бетонских
крила;- Уколико извор долази из дна дренаже, дно саме дренаже не треба дирати;- Обавезна је уградња нове плоће
преко дренаже како би се обезбедила њена водонепропустљивост, односно спречило продирање спољашњих вода
унутар дренаже.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

623.878,00

3

Број примљених понуда:

- Највиша

1.197.440,00

- Најнижа

623.878,00

- Највиша

1.197.440,00

- Најнижа

623.878,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.08.2015.

Датум закључења уговора:

27.08.2015.

Основни подаци о добављачу:
Хидропут Југ ДОО, ул. Салвадора Далија 48, 18000 Ниш
Матични број предузећа : 21108502
ПИБ: 108997946

Период важења уговора:

31.12.2015

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

