ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

ул. Краља Милана бр. 1

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

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 означене бр. 404-1-138/2019-07/1 код наручиоца је извођење
радова, које подразумева ефикасно редовно одржавање и текуће поправке некатегорисаних
путева на територији града Врања.
Наручилац је закључио појединачни уговор према предрачуну радова за следеће локације
предвиђене за извођење радова: пут за насеље „Пржар“, на основу објективног сагледавања
њиховог стања кроз годишње, средњорочно и дугорочно планирање
Назив и ознака из Општег речника набавке: Радови на одржавању путева-45233141; Радови
на поправљању путева-45233142.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора је 1.195.200,00 РСД без
обрачунатог ПДВ-а, односно 1.434.240,00 РСД са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора:

Наручилац је, у конкретној јавној набавци, одлучио да за оцењивање понуда, тј. да за
вредновање и упоређивање понуда за целокупну набавку примени критеријум „најнижа
понуђена цена“.
Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом критеријума
„најнижа понуђена цена“ подразумева рангирање понуда само и искључиво на основу тога
колика је укупна понуђена цена (РСД без ПДВ-а) за извршење уговора, т.ј. за извршење
појединачног уговора за ефикасно редовно одржавање и текуће поправке некатегорисаних
путева на територији града Врања и улица на ужем подручју града, према предрачуну радова
и дефинисаним техничким захтевима од стране наручиоца за следеће локације предвиђене
за извођење радова: пут за насеље „Пржар“.
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.261.750,00 РСД без обрачунатог ПДВ-а

- Најнижа

1.195.200,00 РСД без обрачунатог ПДВ-а

- Највиша

1.261.750,00 РСД без обрачунатог ПДВ-а

- Најнижа

1.195.200,00 РСД без обрачунатог ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуда је заједничка, без учешћа подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.08.2019. године

Датум закључења уговора:

02.09.2019. године (Наручилац)
03.09.2019. године (Добављач)

Основни подаци о добављачу:
Група добављача коју чине: ПР радња за трговину, превоз и ископ земље „Каце“, с.
Давидовац-Врање, матични број 55711941, ПИБ 101948985, кога заступа предузетник Слађан
Ђорђевић, као носилац посла и Привредно друштво за извођење електроинсталатерских
радова „Jugelektro“ д.о.о., ул. Радничка б.б. Врање, матични број 20157836, ПИБ 104395927,
кога заступа директор Драган Стојановић, као члан групе

Период важења уговора:

Уговор је закључен са роком његовог извршења,
т.ј. 7 радних дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор није подложан променама

Остале информације:
У отвореном поступку јавне набавке, наручилац је донео Одлуку бр. 404-27/2018-07/1 дана 07.05.2018. године године, о закључењу оквирног споразума са:
1. Групом понуђача: ПР радња за трговину, превоз и ископ земље „Каце“, с. Давидовац-Врање и Привредно друштво за извођење електроинсталатерских радова „Jugelektro“ д.о.о. Врање, који су поднели прихватљиву понуду дел. бр. 8/2018 од 28.04.2018.
године:
2. Групом понуђача: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге „Код Граде“ д.о.о. Врање и ПР радња за узгој искоришћавање експлоатацију шума и земљане радове Гарчанин Горњи Стајевац бб Горњи Стајевац-Трговиште, који су поднели прихватљиву
понуду дел. бр. 1/18 од 27.04.2018. године;
3. Понуђачем: Привредно друштво за трговину и извођење грађевинских радова „IG-sistem д.о.о. Врање“, који је поднео прихватљиву понуду дел.бр. 19/18 од 25.04.2018. године,
јер се количине радова на појединачним позицијама нису могле унапред дефинисати. Предмер радова са дефинисаним количинама на појединачним позицијама биће дефинисан на основу реалних и тренутних потреба наручиоца.
Оквирни споразум наручилац је закључио са наведена три понуђача, на временски рок од 3 (три) године, у којем ће наручилац, као директни буџетски корисник града Врања предузимати активности на очувању путне мреже, а све са циљем да се обезбеди
ефикасно редовно одржавање путне мреже, на основу објективног сагледавања стања некатегорисаних путева и улица у граду.
Појединачни уговор о јавној набавци бр. 7 на основу оквирног спразума, закључен је поновним отварањем конкуренције међу понуђачима, на основу предмера радова који је наручилац дефинисао на основу објективног сагледавање стања некатегорисаних
путева на територији града Врања и улица на ужем подручју града кроз годишње, средњорочно и дугорочно планирање. Уговор је закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, на основу одредбе члана 112. става 2. тачка 1) и 5) Закона о
јавним набавкама.
Наручилац је закључио појединачни уговор бр. 7 дана 02.09.2019. године и истог дана доставио уговор добављачу, који је извршио потписивање и оверу уговора дана 03.09.2019. године. Добављач је наручиоцу доставио оверене и потписане примерке уговора
дана 12.09.2019. године. Наручилац је испунио своју обавезу из члана 116. ЗЈН дана 17.09.2019. године

