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На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012,12/2014, и 68/2015), OШ ,, Жарко Зрењанин'' Скореновац, Братства јединства 49, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста наручиоца: просвета
У поступку за јавну набавку мале вредности за набавку добара – Демонтажу постојеће, израду и уградњу нове
столарије на згради ОШ ''Жарко Зрењанин'' у Скореновцу - III фаза.
Ознака из Општег речника набавки – 44221000- прозори, врата и сродни артикли и 45421100 – уградња прозора, врата
и сродни артикли.
Набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија)
Број ЈН је 3/2018, а наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 454/18 од дана 21.09.2018. године , на
основу које је закључен уговор о јавној набавци: Демонтажу постојеће, израду и уградњу нове столарије на згради ОШ
''Жарко Зрењанин'' у Скореновцу - III фаза, дана 01.10.2018. године са Извођачем :
Група понуђача коју чине:
 ''АЛКОН'' д.о.о. Панчево, ул. Јабучки пут бр. 153; МБ: 08834148; ПИБ: 103690441, текући рачун бр. 160148834-65, отворен код Banca Intesa a.d. Beograd, које заступа директор Игор Рибаћ – овлађени члан групе
понуђача и
 ''ГРАЂЕВИНАР РД'' д.о.о. Београд-Сурчин, ул. Париска бр. 14, 11271 Београд-Сурчин, МБ: 17152777; ПИБ:
100011846, које заступа директор Младен Дедић - члан групе понуђача,
Процењена вредност јавне набавке: 1.991.666,66 динара без ПДВ-а, а 2.390.000,00 динара са ПДВ-ом.
Уговорена цена: 1.991.590,00 динара без ПДВ-а, и укупна цена са ПДВ-ом износи 2.389.908,00 динара.
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је ''економски најповољнија понуда'', а елементи
критеријума су: Понуђена цена 80 пондера; Рок израде и уградње 10 пондера и Гарантни рок 10 пондера;
Наручилац је овом поступку примио 1 (једну) понуду.
Највиша понуда износи 1.991.590,00 динара, а најнижа понуда износи 1.991.590,00 динара без ПДВ-а
Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 21.09.2018. године.
Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 01.10.2018. године
Уговор је закључен на одређено време: рок израде и уградње је 20 дана од дана увођења у посао.
Група понуђача ће извршити набавку без подизвођача.
Измене закљученог уговора могу бити извршене уз обострану сагласност уговорних страна у случајевима и на начин
предвиђен конкурсном документацијом и уговором.

