ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Град Врање

Адреса наручиоца:

Краља Милана број 1. 17501 Врање

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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 радова је замена столарије на згради вртића "Бошко Буха" у Врању. Столарија је од ПВЦ
профила произвођача "РЕХАУ" из Немачке. Предмер и предрачун се састоји од припремне и
столарске радове. Припремни радови обухватају демонтажу постојеће застакљене дрвене столарије а
столарски радови израду, транспорт и уградњу:
- фиксног прозора са једном хоризонталном пречком -4комада
- двокрилног прозора са једним фиксним делом према – 18 комада ;
- једнокрилног прозора са једним фиксним делом са стране – 16 комада ;
- једнокрилних врата-француски прозор са једним фиксним делом са стране и надсветлом – 1 комад ;
- портала на балкону са двокрилним вратима са фиксним надсветлом и делом са стране – 6 комада – ;
- портала на балкону са једнокрилним вратима са фиксним надсветлом и делом са стране – 1 комад
Радови се изводе на Вртићу "Бошко Буха" у Врању, улица Јастребачка број 1 у Врању.
Ознака из општег речника је 45000000 - грађевински радови

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

1.876.500,00 динара без ПДВ односно 2.251.800,00 динара
са ПДВ
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Број примљених понуда:

- Највиша

2.298.882,47 динара без ПДВ

- Најнижа

1.876.500,00 динара без ПДВ

- Највиша

2.298.882,47 динара без ПДВ

- Најнижа

1.876.500,00 динара без ПДВ

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуђач радове изводи самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.10.2013. године

Датум закључења уговора:

28.10.2013. године

Основни подаци о добављачу:
„Дунав“ д.о.о. улица Пере Мачкатовца број 71, 17501 Врање, матични број 07608845, ПИБ
100552212, жиро рачун и банка: 160 -8230-24 банка Интеса, Директор Милан Трајковић,
телефон 017/404-020.

Период важења уговора:

Уговор важи 5 година дуже од примопредаје радова колика
је и гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Околности које представљају основ за измену уговора:

Нема основ за измену уговора

Остале информације:
Јавна набавка је спроведена са више наручилаца по добијању сагласности Управе за јавне
набавке по Одлуци о сповођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца по члану
50. Закона о јавним набавкама.

