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:

Услуге

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:

Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких истраживања на
локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка).
Јавна набавка је обликована у две партије и то:
Партија 1 – Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких истраживања
на локалитету Павлица у селу Гоње (оп. Сјеница).
Партија 2 – Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких истраживања
на локалитету Црква Св. Николе у Баљевцу.

Уговорена вредност:

Партија 1 – 259.740,00 динара без ПДВ
Партија 2 – 239.970,00 динара без ПДВ

Критеријум за доделу уговора:
Сходно методологији утврђеној Конкурсном документацијом бр. 934/2 од 27.07.2018. (даље:
Конкурсна документација) 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
„дужи рок плаћања“. Како није било понуда са истом понуђеном ценом избор најповољнијег
понуђача извршен је применом првонаведеног критеријума. Након прегледа и стручне оцене
благовремено поднетe једне понуде, у погледу испуњености услова одређених у Конкурсној
докментацији, Комисија је утврдила да је Понуда понуђача – PRIVREDNO DRUŠTVO DMD KROV
DOO NOVI PAZAR за Партије 1 и 2, бр. 0804-1/18 од 04.08.2018. заведена код наручиоца под бр.
988/1 од 06.08.2018., прихватљива у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 33) Закона, јер
испуњава све услове који су тражени Конкурсном документацијом за ову јавну набавку и
понуђене цене за ПАРТИЈЕ 1 и 2 не прелазе износе процењених вредности сваке појединачне
партије.

једна

Број примљених понуда:

- Највиша

за Партију 1 – 259.740,00 динара без ПДВ
за Партију 2 – 239.970,00 динара без ПДВ

- Најнижа

за Партију 1 – 259.740,00 динара без ПДВ
за Партију 2 – 239.970,00 динара без ПДВ

- Највиша

за Партију 1 – 259.740,00 динара без ПДВ
за Партију 2 – 239.970,00 динара без ПДВ

- Најнижа

за Партију 1 – 259.740,00 динара без ПДВ
за Партију 2 – 239.970,00 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: 08.08.2018.

Датум закључења уговора:

10.08.2018.

Основни подаци о добављачу:
Партија 1 – PRIVREDNO DRUŠTVO DMD KROV DOO NOVI PAZAR, Ул. Стевана Немање ББ/Д,
Нови Пазар; ПИБ: 105070482, матични број: 20305452.
Партија 2 – PRIVREDNO DRUŠTVO DMD KROV DOO NOVI PAZAR, Ул. Стевана Немање ББ/Д,
Нови Пазар; ПИБ: 105070482, матични број: 20305452.

Период важења уговора:

Партија 1- 45 календарских дана од дана увођења у посао
Партија 2- 45 календарских дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

