Градска општина Звездара

Процес набавкe

ПР.23

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
радови
II бр. 404-86/26 од 23.09.2019. године

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Јавна
набавка
радова
на ОРН: 45200000 - радови на објектима или деловима
адаптацији/енергетској санацији објекта и објеката високоградње и нискоградње
дворишта ОШ "1300 Каплара", у улици
Панчина број 1, Звездара, Београд
Уговорена вредност:
146.294.820,96 динара без ПДВ.
Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда:
пет примљених понуда од којих су четири
прихватљиве.
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
Заједничка понуда: „Експертуниверзал“ д.о.о.,
Београд, ул. Пролетерских бригада бр. 76;
„Електроисток-изградња“
д.о.о.,
Београд,
Хусинских рудара бр. 19 и „КВМ ТЕХНИК“ д.о.о.,
Смедерево, Војводе Симе бр. 3, понуда II бр.404 –
111 од 09.08.2019. године - 146.294.820,96 динара
без ПДВ.
Заједничка понуда: „Неимар пројект“ д.о.о., Београд,
Милентија Поповића бр. 5; „Транскоп ЕкспортИмпорт“ д.о.о., Параћин, Шумадијска бб и
подизвођач “Quadel” d.o.o., Ниш, Зорана
Радосављевића Чупе бр. 30, понуда II бр.404 – 114 од
09.08.2019. године - 148.784.336,25 динара без ПДВ.
Заједничка понуда: „Модулор“ д.о.о. Београд,
Николаја Салтикова бр. 1; „Тесла системи“ д.о.о.,
Нови Београд, Др Ивана Рибара бр. 181а и „GEA
Water work“ d.о.о., Смедерево, Ђуре Даничића бр. 10,
понуда II бр. 404 – 113 од 09.08.2019. године 150.427.888,30 динара без ПДВ.
„Термомонт“ д.о.о. , Београд, Браће Недића бр. 1;
“Интерфаст” д.о.о., Београд, Овчански пут бр. 32;
“Teming Electrotechnology” d.o.o., Ниш, Цара Душана
бр. 90 и “Саша Милосављевић ПР BP consulting”,
Крушевац, Станислава Закића бр. 35, II бр.404 – 112
од 09.08.2019. године - 154.989.898.98 динара без
ПДВ.
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Датум доношења Одлуке о додели уговора:
Датум закључења уговора

03.09.2019. године
16.09.2019. 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: “Експертуниверзал” д.о.о., са седиштем у
Београду, ул. Пролетерских бригада бр. 7б, ПИБ
100154117, кога заступа Александар Николић (у
даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе
ПД “Електроисток-Изградња” д.о.о., са седиштем у
Београду, ул. Хусинских рудара бр. 19, ПИБ
103939006 и “КВМ Техник” д.о.о., са седиштем у
Смедереву, ул. Војводе Симе бр. 3, ПИБ 109905411

Период важења уговора:

Околности које
измену уговора:

представљају основ

Рок извођења радова - 150 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.
за Наручилац може, након закључења овог уговора, без
спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим
радова који су предмет уговора.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Милан Бошњаковић, председник Комисије

Данијела Мишчевић, заменик председника Комисије
Марина Ракић, члан
Ивана Милосављевић, заменик члана
Небојша Перић, члан
Светлана Брујић Марковић, заменик члана
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