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:
45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови
Демонтажа постојећег покривача, олука и опшива од лима m² 1.010,00
Покривање крова трапезним пластифицираним лимом m² 1.010,00
Набавка и уградња олука од поцинкованог лима РШ 100cm , са потребним кукама од поцинковане траке. Обрачун по m
уграђеног олука. m’ 135,00
Набавка и уградња вертикалне олучне цеви ø120mm. Обрачун по m уграђеног материјала m’ 120,00
Набавка материјала и израда опшива атике поцинкованим лимом РШ 33cm m’ 45,00
Набавка материјала и израда вандиксне поцинкованим лимом РШ 50cm
m’ 56,00
Набавка материјала и опшивање стубова поцинкованим лимом m² 12,00
Набавка материјала и постављање маске поцинкованим лимом РШ 33 cm m’ 134,00
Набавка материјала и постављање слемена на крову од пластифицираног лима, РШ 100cm m’ 68,00
Набавка материјала и опшивање конзоле пластифицираним лимом m² 30,00

Уговорена вредност:

1.470.700,00 динара без ПДВ-а

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 понуђача који је
понудио дужи рок важења понуде.
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Број примљених понуда:

- Највиша

2.236.820,00

- Најнижа

1.470.700,00

- Највиша

1.634.000,00

- Најнижа

1.470.700,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.5.2018.

Датум закључења уговора:

11.6.2018.

Основни подаци о добављачу:
Јовић – Градња доо Пожаревац,
ул. Вардарска бр.10/20
12000 Пожаревац
ПИБ 103565368,

Период важења уговора:

до испуњења уговорних обавеза

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

