ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ОШ "Вељко Дугошевић" Браничево

Адреса наручиоца:

Моше Пијаде 8

Интернет страница наручиоца:

http://osbranicevo.co.rs/

Врста наручиоца:

Просвета

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:
1. Ископ земље за теље самце и тракасти темељ m3 13
2. Израда темеља самаца од армираног бетона за стубове за капије
( 7комада ) m3 2.5
3. Израда темељног зида
висине h= 25 cm m’ 312
4. Зидање парапетног зида у глаткој оплати висине h= 60 cm m’ 312
5. Израда и уградња велике капије за улаз у школу према датом опису ком 1
6. Израда и уградња мале капије за улаз у школу према датом опису
ком 1
7. Израда и уградња велике капије за споредни улаз у школу према датом опису(клизне) ком 2
8. Набавка и уградања металних стубова за ограду по детаљу из пројекта ком 120
9. Набавка и уградња металне панелне ограде m’ 300
45342000 – постваљање ограде у ОШ "Вељко Дугошевић" у Браничеву

Уговорена вредност:

1.095.732,00

Критеријум за доделу уговора:
1. Критеријум за доделу уговора:
Све прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума најнижа понуђена цена.
2.
Напомена: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а оцењују се тако што се
упоређују понуђене цене без ПДВ-а (цена понуђача који није у систему ПДВ-а и цена без ПДВ-а понуђача који је у систему
ПДВ-а).

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више
понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
У случају да више понуда имају исту понуђену цену као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова.
У случају истог рока извршења радова као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђач
која је прва заведена код наручиоца

2

Број примљених понуда:

- Највиша

1.217.672,00

- Најнижа

1.095.732,00

- Највиша

1.217.672,00

- Најнижа

1.095.732,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 2.6.2017.

Датум закључења уговора:

19.6.2017.

Основни подаци о добављачу:

Мирадо доо
Саве Милутиновића 17а
11250 Железник
PIB 100572192
Матични број: 06753051
Период важења уговора:

до испуњења уговорних обавеза

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:

/

