ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА

Адреса наручиоца:

Трг Јована Сарића 1
36000 Краљево

Интернет страница наручиоца:

www kraljevo.org

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:
Поступак јавне набавке радова у другој фази квалификационог поступка, набавке радова на
административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих
монтажних објеката и комуналне инфраструктуре - друга фаза квалификационог поступка, за потребе
Градске управе града Краљева и то рушење више бесправно изграђених објеката на путном земљишту
на КП број 263, 264 и 265 КО Чибуковац, у насељу Браће Јовановић у Чибуковцу – Краљево и то
гараже, помоћних објеката, бетонских, металних и жичаних ограда и стабала воћа испред КП број 252,
253, 257/2, 257/3, 257/12, 257/13, 257/14, 257/15, 257/18, 257/24, 257/25, 258/5, 258/14, 259/2, 269/6,
269/9, 269/23, 272/3, 272/10, 272/11, 272/12, 272/32, 272/33, 272/50 и 800/4, све КО Чибуковац.
45110000-Рушење и разбијање зграда; земљани радови

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Укупно 399.950,00 динара ПДВ-a

1 (једна) понуда понуђача са ажуриране листе
кандидата.

Број примљених понуда:

- Највиша

399.950,00 динара без ПДВ-a

- Најнижа

399.950,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

399.950,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

399.950,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.10.2018. године

Датум закључења уговора:

19.10.2018. године

Основни подаци о добављачу:
„АRCHIDESIGN-ING PLUS“ ДОО из Краљева, улица Чибуковачке чете број 22. Краљево 36000
ПИБ 109354883 матични број 21167304

Период важења уговора:

6 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Околности које представљају основ за измену уговора предвиђене су конкурсном
документацијом.

Остале информације:

