ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО

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 изградњи објекта ОШ „Свети Сава“ Краљево са фискултурном салом.
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

326.489.176,70 динара без ПДВ-а
391.787.012,00 динара са ПДВ-ом

2 (две) понуде

Број примљених понуда:

- Највиша

446.638.198,41 динара без ПДВ-а
535.965.827,29 динара са ПДВ-ом

- Најнижа

326.489.176,70 динара без ПДВ-а
391.787.012,00 динара са ПДВ-ом

- Највиша

326.489.176,70 динара без ПДВ-а
391.787.012 динара са ПДВ-ом

- Најнижа

326.489.176,70 динара без ПДВ-а
391.787.012 динара са ПДВ-ом

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

подизвођач ''Gardial'' доо са седиштем у Нишу, улица Хајдук Станкова број 8, ПИБ 105181026,
матични број 20333375

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2020. године

Датум закључења уговора:

23.03.2020. године

Основни подаци о добављачу:
Носилац посла G.P. ''Tončev Gradnja'' doo са седиштем у Сурдулици, улица 5-ти септембар
број 5, ПИБ 100951226 матични број 17423851 са чланом групе ''W.D. Concord West'' doo са
седиштем у Београду-Palilula, улица Зрењанински пут број 150a, ПИБ 106772815, матични
број 20678160

Период важења уговора:

400 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 ову јавну набавку нису планирана Одлуком о буџету града Краљева за 2019. годину (,,Службени лист града
Краљева“, број 32/18 и 27/19) већ су обезбеђена од другог нивоа власти 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 изградње објекта ОШ „Свети
Сава“ Краљево са фискултурном салом, број 351-01-64/2017-01, односно број 1936/19 од 03.07.2019. године, а на основу дате
Сагласности и обавештења Канцеларије за управљање јавним улагањима за покретање ове јавне набавке од стране града
Краљева број 351-01-64/2017-01 од 05.12.2019. године

