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 410-40/2018 је набавка радова: Санација дела зграде
наручиоца, општине Пријепоље, на катастарској парцели број 407. К.О. Пријепоље.
Назив и ознака из општег речника: 45000000 - Грађевински радови

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора износи 10.325.159,00 динара без
ПДВ-а, односно 12.390.191,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора:
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда''
Елемент критеријума и број пондера:
1. Понуђена цена: 60 пондера
2. Рок за извођење радова: 20 пондера
3. Гарантни рок на изведене радове: 10 пондера
4. Поседовање ISO стандарда: ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001: 10 пондера
5. УКУПНО: 100 пондера.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

12.169.177,50 динара без пдв-а

- Најнижа

10.325.159,00 динара без пдв-а

- Највиша

12.169.177,50 динара без пдв-а

- Најнижа

10.325.159,00 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: 30.08.2018. године

Датум закључења уговора:

20.09.2018. године

Основни подаци о добављачу:
ИЗВОЂАЧ РАДОВА:
Г.Р. ''Ровчанин - инжењеринг'', Грачаница бб, 31300 Пријепоље, матични број: 64239902, ПИБ: 109530864, текући рачун број 155-34681-48 код Halkbank a.d., кога заступа
директор Ровчанин Салахудин (носилац посла-овлашћени члан групе понуђача, Извођач радова), са члановима групе:
• Д.О.О.''Електротехналух'', Сењак 9., 31000 Ужице, матични број 07387288, ПИБ 101502812 (члан групе понуђача),
• Controlpoint doo, Милоша Обреновића 4, 31000 Ужице матични број 17043749, ПИБ 101615337 (члан групе понуђача) и
• ГП „Компресор инг“ доо, Милована Глишића бр. 56, 14000 Ваљево, матични број 20417099, ПИБ 105592947 (члан групе понуђача).

Период важења уговора:

Извођач је дужан да предметне радове изведе у року од не дужем од 60 (шездесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао
од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника. Исплату рачуна по овом уговору врши Наручилац и то:
Плаћање укупно уговорене цене за радове извршиће се по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана, у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама., од дана пријема оверене ситуације. Извршењем уговорних
обавеза уговор престаје да важи.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

