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.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:

Набавка радова на санацији објекта Завода за јавно здравље Краљево, улица С. Пенезића
број 16. – трећа фаза
Ознака из општег речника набавке: 45000000-грађевински радови, 45100000-припрема
градилишта, 45300000-радови на грађевинским инсталацијама, 45400000-завршни
грађевински радови

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

113.954.750,24 динара без ПДВ-а
136.745.700,28 динара са ПДВ-ом

3 (три) понуде

Број примљених понуда:

- Највиша

114.886.787,84 динара без ПДВ-а

- Најнижа

106.793.843,95 динара без ПДВ-а

- Највиша

113.954.750,24 динара без ПДВ-а

- Најнижа

113.954.750,24 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: 23.01.2020. године

Датум закључења уговора:

10.02.2020. године

Основни подаци о добављачу:
Носилац посла „РАДИЈАТОР ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Краљево, улица Живојина Лазића Солунца
број 6. Краљево 36000 ПИБ 101070206 матични број 17388673 у заједничкој понуди са
члановима групе понуђача „АВИ“ ДОО Краљево, улица Ратинска број 50. Краљево 36000 ПИБ
100241858 матични број 17283502 и „ЕЛСАТ“ ДОО Чачак, улица Гвоздена Пауновића број 6.
Чачак 32000, ПИБ 101121110 матични број 06501508

Период важења уговора:

180 календарских дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

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

Остале информације:
Средства за извођење уговорених радова обезбеђена су преко Канцеларије за управљање јавним улагањима
Владе Републике Србије у оквиру реализације Државног програма обнове и унапређења објеката јавне намене у
јавној савојини у областима образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, на основу закљученог Уговора о
правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и града Краљева у реализацији пројекта
санације објекта Завода за јавно здравље Краљево број 351-01-94/2019-01, односно број 1696/19 од 20.06.2019.
године, а на основу дате Сагласности и обавештења Канцеларије за управљање јавним улагањима за покретање
ове јавне набавке од стране града Краљева број 351-01-94/2019-01 од 06.11.2019. године

