ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Центар за социјални рад Пожаревац

Адреса наручиоца:

Моше Пијаде бр. 27
12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

http://czsrpozarevac.rs/

Врста наручиоца:

Остало

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:

Јавна набавка мале вредности радови - Санација кровног покривача – лимарски и фарбарски
радови на згради Дневног боравка за децу и омладину ометену у развоју као радној
јединици Центра за социјални рад Пожаревац.
Назив и ознака из општег речника набавке: 45261000 - kрововезачки. kровопокривачки и са
њима повезани радови

Уговорена вредност:

Укупна вредност радова износи 416.666,67 динара без
ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:
-Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума- „Најнижа понуђена цена“
-У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену , наручилац ће избор
најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио
најкраћи рок извођења радова..
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок за извођње
радова, наручилац ће избор најповољније понуде извршити путем жреба. Наручилац ће писмено
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће
називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену исписати на одвојеним папирима, који су
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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Број примљених понуда:

- Највиша

333.500,00

- Најнижа

280.600,00

- Највиша

333.500,00

- Најнижа

280.600,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.08.2019.

Датум закључења уговора:

26.08.2019

Основни подаци о добављачу:
„ДУКИНГ“ Д.О.О. Смедеревска Паланка ул. Бранка Радичевића бр.8, ПИБ:101931709, МБ
07708831, са седиштем у Смедеревској Паланци.

Период важења уговора:

Од 26.08.2019 до завршетка радова

Околности које представљају основ за измену уговора:

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 142/12, 14/15 и 68/15).
Остале информације:

