ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска општина Барајево

Адреса наручиоца:

Светосавска бр. 2, 11460 Барајево

Интернет страница наручиоца:

www.barajevo.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

Партија бр.1 – радови на изградњи секундарне водоводне мреже Барајево -Витковица фаза
I
Предмет јавне набавке број VIII-02 404-84/2017 је набавка радова – Специјализовани
грађевински радови повезани са водом (наводњавање, исушивање земљишта,
водоснадбевање, одстрањивање отпадних вода и канализација)-Назив из општег речника
набавки.
Изградња цевовода 42.21 - ( Уредба о класификацији делатности (Сл. Гласник РС 54/2010)
Назив и ознака из општег речника набавки:
45231300- радови на изградњи цевовода, комуникационих и електоенергетских водова ;
71300000- техничке услуге

Уговорена вредност:

4. 990.082,76 динара без ПДВ-а, 5.988.099,31 динара са
ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“. Услучају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија
ће бити изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. У
случају да две или више понуда имају исти рок за извођење радова, као најповољнија ће
бити изабрана она која има најнижу понуђену цену на позицији „УКУПНО - 4.МОНТЕРСКИ
РАДОВИ:“ страна 83. и 95. у поглављу VIII. и VIII.I, обрасци 9 и 9.1 конкурсне документације.
„УКУПНО - 4.МОНТЕРСКИ РАДОВИ:“ (уписати износ са страна 83. И 95. поглавље VIII. и VIII.I,
обрасци 9 и 9.1 КД) ) 2.366.617,86 динара.
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Број примљених понуда:

- Највиша

5.002.085,94 динара без ПДВ-а,односно
6.002.503,13 динара са ПДВ-ом

- Најнижа

4.990.082,76 динара без ПДВ-а,односно
5.988.099,31динара са ПДВ-ом

- Највиша

5.002.085,94 динара без ПДВ-а,односно
6.002.503,13 динара са ПДВ-ом

- Најнижа

4.990.082,76 динара без ПДВ-а,односно
5.988.099,31динара са ПДВ-ом

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

По овом уговору нема радова који су поверени подизвођачу.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.08.2017.године

Датум закључења уговора:

14.08.2017.године

Основни подаци о добављачу:
Заједничка понуда „DEVIX” д.о.о., Димитрија Туцовића бр.30, 11550 Лазаревац и „ГРАДИС
ЧАЧАК” д.о.о. ,Топличка бр. 33, 32000 Чачак

Период важења уговора:

Добављач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у
року од 90 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а
према приложеном динамичком плану који је саставни део овог уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:

На основу члана 7. Уговора о изградњи секундарне водоводне мреже Барајево -Витковица
фаза I бр.VIII-02 404-84-7/2017, а у вези са чланом 115. став 1. и став 2. ЗЈН-а.

Остале информације:

