ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

Краља Милана 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 јавне набавке су радови - извођење санационих и конзерваторско-рестаураторских
радова на објекту "Пашин конак-Салемлук.
Ознака из општег речника је: 45454000 – Радови на реконструкцији.

Уговорена вредност:

Уговорена вредност износи: 4.860.713,00 динара без ПДВ
односно 5.832.855,60 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена.
Избор између достављених благовремених и прохватљивих понуда применом критеријума
"најнижа понуђена цена"подразумева рангирање понуда само и искључиво на основу тога
колика је понуђена цена за извршење уговора за јавну набавку радова на извођењу
санационих и конзерваторско-рестаураторских радова на објекту "Пашин конак-Салемлук".

1 понудa.

Број примљених понуда:

- Највиша

4.860.713,00 РСД без ПДВ-а

- Најнижа

4.860.713,00 РСД без ПДВ-а

Понуђена цена:

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуђач учествује самостално.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.11.2017. године

Датум закључења уговора:

20.11.2017. године

Основни подаци о добављачу:
О.З.З"БАЛКАН“, Црна Трава,улица Милентија Поповића број 18, 16245 Црна Трава, ПИБ:
101065295, матични број: 07648952, жиро рачун: 160-8444-61, Банка „Интеса “, телефон:
017/875-165, одговорно лице – Драган Стаменковић.

Период важења уговора:

Уговор је закључен са роком његовог извршења

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може мењати сходно одредбама Закона о јавним набавкама,само у делу
продужења рока за извршење уговора у случају више силе и других објективних и доказивих
разлога за његово продужење.

Остале информације:
Захтевом бр.404-77/2017-07/1 од 02.11.2017 године Комисија за јавну набавку се обратила Одељењу за буџет и финансије у вези примене
одредбе члана 107.став 4.ЗЈН.Одељење за буџет и финансије је дописом од 02.11.2017.године обавестило Одсек за јавне набавке да ће
недостајућа финансијска средства у износу од 653.140,00 РСД без ПДВ-а односно 783.768,00 РСД са ПДВ-ом бити обезбеђена ребалансом
буџета за 2017 годину.Захтевом бр.404-77/2017-07/1 од 03.11.2017 године Комисија за јавну набавку се је обратила одговорном пројектанту
атељеа "ГЕА" за изјашњење о јединичним ценама по појединачним позицијама и укупној понуђеној цени за извршење предметне јавне
набавке. Атеље "ГЕА" преко одговорног пројектанта Чедомира Марковића,је дописом без дел.бр.од 03.11.2017.године издало мишљење
Одсеку за јавне набавке следеће садржине: "анализом цена на релевантном тржишту,мишљења сам да јединичне цене по појединачним
позицијама и укупна понуђена цена,приближне пројектантским ценама и усклађене са упоредивим и тренутним тржишним ценама.

