ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства 1

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.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:

Предмет јавне набавке број 410-42/2019 је набавка радова – Извођење грађевинских и
грађевинско-занатских радова на санацији спортске сале са анексом у Основној школи
''Милосав Стиковић'' - Коловрат-Пријепоље.
Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 - Грађевински радови, 45212290
Радови на поправци и одржавању спортских објеката

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора износи 11.389.397,оо динара без
пдв-а, односно 13.667.276,40 динара са пдв-ом.

Критеријум за доделу уговора:

Одлука о додели уговора донета је применом критеријума „економски најповољнија
понуда”.
Број пондера:
1. Понуђена цена: 60 пондера
2. Рок за извођење радова: 20 пондера
3. Гарантни рок на изведене радове: 20 пондера
5. УКУПНО: 100 пондера
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Број примљених понуда:

- Највиша

11.389.397,оо динара без пдв-а

- Најнижа

10.968.470,оо динара без пдв-а

- Највиша

11.389.397,оо динара без пдв-а

- Најнижа

11.389.397,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: 17.09.2019. године

Датум закључења уговора:

08.10.2019. године

Основни подаци о добављачу:
ИЗВОЂАЧ РАДОВА - Група понуђача:
А) Носилац посла: Декор инвест д.о.о., Улица Лимска број 32, 31330 Прибој, матични број: 21212245, ПИБ: 109621135, телефон: 033-451-749, број текућег рачуна
205-235134-70 код Комерцијалне банке а.д. Београд, кога заступа законски заступник, директор Милан Стојић (у даљем тексту: Извођач);
Б) Члан групе понуђача: Цинцовић д.о.о., Улица Иве Лоле Рибара број 49., 31330 Прибој, ПИБ: 101203888, матични број: 06478441, кога заступа законски заступник,
директор Ђорђе Цинцовић;

Период важења уговора:

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 90 (деведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а
према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. Исплату рачуна по овом уговору врши Наручилац и то:
Плаћање уговорене цене ће се извршити на основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде број 410-42/2019-3 од 23.08.2019. године и потписаним од
стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана
ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. Извршењем уговорних обавеза уговор престаје да важи.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

