ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Завод за заштиту споменика културе Краљево

Адреса наручиоца:

Краљево, Цара Лазара 24

Интернет страница наручиоца:

http://zzskv.rs/

Врста наручиоца:

Култура

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 су Конзерваторско-рестаураторски радови на споменицима посвећеним НОБ
на територији Града Краљева. Јавна набавка је обликована у 2 (две) патрије:
Партија 1 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику жртвама фашистичког терора у
Конареву.
Партија 2 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Алеји носилаца споменице 1941. – старо
гробље у Краљеву.
Назив и ознака из општег речника набавки: 45212314 – радови на изградњи историјских споменика
или спомен-кућа, IA41 – рестаурација.
Место извршења радова за Парију 1 је на адреси: Основнa школa „Ђура Јакшић“ Конаревo, Конарево
бб, 36340 Конарево.
Место извршења радова за Парију 2 је на адреси: Старо гробље Краљево, Индустријска бб, 36000
Краљево.

Уговорена вредност:

за партију 1 – 303.920,00 динара без ПДВ
за партију 2 – 1.161.400,00 динара без ПДВ

Критеријум за доделу уговора:
Сходно методологији утврђеној Конкурсном документацијом бр. 207/3 од 14.02.2017. год. избор
најповољније понуде се врши применом критеријума «Најнижа понуђена цена»; елемент критеријума
на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда
са истом понуђеном ценом је «краћи рок за извођење радова»; у случају да две или више понуда
имају исти рок за извођење радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи гарантни рок. Како је у поступку учествовао само један понуђач избор најповољнијег
понуђача извршен је применом првонаведеног критеријума «Најнижа понуђена цена».

две

Број примљених понуда:

- Највиша

за партију 1 – 303.920,00 динара без ПДВ
за партију 2 – 1.161.400,00 динара без ПДВ

- Најнижа

за партију 1 – 294.500,00 динара без ПДВ
за партију 2 – 1.106.700,00 динара без ПДВ

- Највиша

за партију 1 – 303.920,00 динара без ПДВ
за партију 2 – 1.161.400,00 динара без ПДВ

- Најнижа

за партију 1 – 303.920,00 динара без ПДВ
за партију 2 – 1.161.400,00 динара без ПДВ

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Нема.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.03.2017.

Датум закључења уговора:

за партију 1 – 21.04.2017.
за партију 2 – 21.04.2017.

Основни подаци о добављачу:
ДВЛ ДРОБЊАК ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. МЛАДЕНОВАЦ, Јагњило, ул. Глише Лазаревића 148б

Период важења уговора:

за партију 1 – 30 радних дана од дана закључења уговора
за партију 2 – 60 радних дана од дана закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

