ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Адреса наручиоца:

ул. Др Драгише Мишовића број 205 ,
32000 Чачак

Интернет страница наручиоца:

www.obcacak.co.rs

Врста наручиоца:

Здравство

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:

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 42/2018 су грађевин
ско занатски радови на санацији улазног степеништа и рампе на одељењ
у неурологије.
Назив и ознака из општег речника набавки: 45200000 – радови на објект
има или деловима објеката високоградње и нискоградње.
Ознака из класификације делатности: Ознака из класификације делатнос
ти: сектор F област 41.

Уговорена вредност:

118.195,00 РСД без ПДВ - а.
Укупна вредност радова, са урачунатим ПДВ-о
м износи 141.834,00 РСД.

Критеријум за доделу уговора:

Одлука о додели уговора о јавној набавци радова ЈН 42/2018– Грађевинско занатски
радови на санацији улазног степеништа и рампе на одељењу неурологије донеће се
применом критеријума "економски најповољнија понуда“. Оцењивање и рангирање
понуда заснива се на следећим елементима критеријума "економски најповољнија по
нуда“:
1. Цена ...............................................................90,00 пондера
2. Рок за завршетак радова ( у данима) ..........10.00 пондера
У К У П Н О П О Н Д Е Р А : ..........................100,00 пондера
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Број примљених понуда:

- Највиша

118.195,00 РСД без ПДВ - а

- Најнижа

118.195,00 РСД без ПДВ - а

- Највиша

118.195,00 РСД без ПДВ - а

- Најнижа

118.195,00 РСД без ПДВ - а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

13.08.2018

Датум закључења уговора:

15.08.2018.

Основни подаци о добављачу:

"М.Ј. ГРАЂЕВИНАЦ“ ДОО Чачак, ул. Косовски венац бр
. 12, 32000 Чачак, кога заступа Маријана Драшковић дир
ектор ПИБ: 101115564 Матични број: 06091903
Период важења уговора:

Уговор важи до испуњења уговорних обавез
а, оквирно до 45 дана од дана закључења.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Уговор је закључен у у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона о јавним набавкама и тачком 5.2
0. став 3 конкурсне документације.

