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:

Радови према Пројекту Црква Стара Павлица, хитне интервенције и израда заштитне
конструкције
Партија 1 – Радови на превентивној архитектонско грађевинској конзервацији – израда
заштитне конструкције (надстрешнице)
Партија 2 – Радови на превентивној архитектонско грађевинској конзервацији – постављање
громобранске инсталације
ОРН: радови на изградњи историјских споменика или спомен-кућа – 45212314, IA41 –
рестаурација.
Место извођења радова: Манастир Стара павлица, Павлица бб, 36346 Брвеник на Ибру.

Уговорена вредност:

Партија 1 - 798.770,00 динара без пдв
Партија 2 – 497.300,00 динара без пдв

Критеријум за доделу уговора:

Сходно методологији утврђеној Конкурсном документацијом избор најповољније понуде се
врши применом критеријума „најнижа понуђена цена“; Уколико две или више понуда имају
исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио
дужи ГАРАНТНИ РОК за изведене радове (за партије 1 и 2).

две

Број примљених понуда:

- Највиша

за партију 1 – 801.670,00 динара без ПДВ
а партију 2 – 509.700,00 динара без ПДВ

- Најнижа

за партију 1 – 798.770,00 динара без ПДВ
за партију 2 – 497.300,00 динара без ПДВ

- Највиша

за партију 1 – 801.670,00 динара без ПДВ
за партију 2 – 509.700,00 динара без ПДВ

- Најнижа

за партију 1 – 798.770,00 динара без ПДВ
за партију 2 – 497.300,00 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: 28.08.2017.

Датум закључења уговора:

20.10.2017.

Основни подаци о добављачу:
Партија 1- ZANATSKA RADNJA STANDARD SAŠA VELJOVIĆ PREDUZETNIK KRALJEVO“, Краљево, ул.
Браће Јевремовић 56, ПИБ: 101255758; матични број: 55077363.
Партија 2 -ZANATSKA RADNJA STANDARD SAŠA VELJOVIĆ PREDUZETNIK KRALJEVO“, Краљево, ул.
Браће Јевремовић 56, ПИБ: 101255758; матични број: 55077363.

Период важења уговора:

Партија 1-29 календарских дана од дана увођења у посао
Партија 2- 29 календарских дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

