Градска општина Звездара

Процес набавкe

ПР.740.01

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка:
Врста предмета:
Заводни број:

Градска општина Звездара
Београд, Булевар краља Александра 77
www.zvezdara.org.rs
државни орган управе
Отворени поступак на основу члана 131. Закона
(државни програм обнове Владе Републике Србије)
радови
XVI бр. 404-193/10 од 29.12.2017. године

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Јавна набавка радова на адаптацији – ОРН: 45200000 - радови на објектима или деловима
енергетској санацији дечијег вртића “Лане” – објеката високоградње и нискоградње
предшколска установа Звездара
Уговорена вредност:
Критеријум за доделу уговора:
Број примљених понуда:
Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Датум доношења Одлуке о додели уговора:
Датум закључења уговора

27.628.985,26 динара без ПДВ.
Најнижа понуђена цена.
шест примљених понуда од којих су три
прихватљиве.
Заједничка понуда: „Термомонт“ д.о.о. и
„Сигурност“ д.о.о. - 27.628.985,26 динара без ПДВ.
Заједничка понуда: „Неимар пројект“ д.о.о.,
„Entervox“ d.о.о. и „Техно Винча“ d.о.о. 30.004.651,50 динара без ПДВ.
Заједничка понуда: „Изолинвест“ д.о.о. и „Fitish - JU“
d.о.о. - 30.899.678,60 динара без ПДВ.
27.12.2017. године
27.12.2017. године. Извођач је дужан да у роковима
прописаним
Уговором
достави
средства
финансијског обезбеђења.

Основни подаци о добављачу:

Уговор је закључен са Носиоцем посла из заједничке
понуде: „Термомонт“ д.о.о. , Београд, Браће Недића
бр. 1, порески идентификациони број 100290037,
члан групе је: „Сигурност“ д.о.о., Ниш, Вукадина
Јоцића бр. 19, порески идентификациони број
100667551.

Период важења уговора:

Оквирно – 3 месеца: рок извођења радова - 100
календарских дана од дана увођења у посао; гарантни
рок на изведене радове - 24 месеца од дана
записничког пријема изведених радова.
Уговор ступа на снагу даном предаје Наручиоцу
банкарске гаранције за добро извршење посла од
стране Извођача радова.

ФМ.1500-1.15

* Контролисана верзија овог документа налази се у електронској форми на адреси //kabinet/ISO

Градска општина Звездара

Околности које
измену уговора:

ФМ.1500-1.15
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представљају основ за Наручилац може, након закључења уговора, без
спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим
радова који су предмет уговора, ако је то повећање
последица околности које су уочене у току
реализације уговора и без чијег извођења циљ
закљученог уговора не би био остварен у потпуности.
Вредност повећаног обима радова не може бити већа
од 5% укупне вредности закљученог уговора,
односно укупна вредност повећања уговора не може
да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено
ограничење не односи се на вишкове радова уколико
су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

* Контролисана верзија овог документа налази се у електронској форми на адреси //kabinet/ISO

