ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дом здравља Пријепоље

Адреса наручиоца:

Улица Рајка Дивца број 2., 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

http://www.dz.prijepolje.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:
Предмет јавне набавке – радови – Радови на текућем одржавању дела зграде Наручиоца, Дома здравља у Пријепољу, по партијама ЈНМВ-03/2018
Назив и ознака из општег речника набавке:
Партија 1: 45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови
Партија 2: 45421148 – Уградња улазних врата
Набавка је обликована по партијама:
ПАРТИЈА 1) Набавка радова за постављање потковице, ограде и капија на Дому здравља у Пријепољу (процењена вредност 1.842.833,оо динара без
ПДВ-а)
ПАРТИЈА 2) Набавка радова на замени улазних врата на Дому здравља и главног улаза Хитне помоћи у Дому здравља Пријепољу (процењена вредност
554.000,оо динара без ПДВ-а)
Укупна процењена вредност јавне набавке: 2.396.833,оо динара без ПДВ-а
Ово обавештење се односи на ПАРТИЈУ 1) Набавка радова за постављање потковице, ограде и капија на Дому здравља у Пријепољу

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора за партију 1. износи 1.779.900,оо
динара динара без урачунатог пореза на додату вредност,
односно 2.135.880,оо динара са урачунатим порезом на
додату вредност.

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.840.000,оо динара без ПДВ-а.

- Најнижа

1.779.900,оо динара без ПДВ-а.

- Највиша

1.840.000,оо динара без ПДВ-а.

- Најнижа

1.779.900,оо динара 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: 10.09.2018. године

Датум закључења уговора:

01.10.2018. године

Основни подаци о добављачу:
''ЕУРОХОРИЗОНТ'' Д.О.О., Стара Централа 4/3, 31300 Пријепоље, матични број: 20567147,
ПИБ: 106267983.

Период важења уговора:

Уговорени радови ће се извести у року од 30 календарских дана од дана увођења извођача у посао. Исплата
изведених радова из члана 1. уговора вршиће се по испостављању Привремених ситуација одн. окончане ситуације,
сачињених на основу грађевинске књиге обострано потписане од стране извођача радова и надзорног органа одн.
лица задуженог за контролу радова, у року од 20 дана од дана обострано потписаних и оверених ситуација.
Извршењем уговорних обавеза уговор престаје да важи.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Наручилац је у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр. 191/2018 од 10.09.2018. године, којом је уговор о јавној
набавци доделио понуђачу Марко Јовановић ПР, Браварска радња ''МАРК МЕТАЛ'' , Улица Јанка Стајчића број 145, Лазаревац, матични број: 64708155, ПИБ: 110180077.
Понуђач Марко Јовановић ПР, Браварска радња ''МАРК МЕТАЛ'' , Улица Јанка Стајчића број 145, Лазаревац, матични број: 64708155, ПИБ: 110180077, изјавом од
21.09.2018. године одбио је да закључи уговор о јавној набавци, па је Наручилац , на основу члана 113. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15), закључио уговор о јавној набаваци радова за ПАРТИЈУ 1) Набавка радова за постављање потковице, ограде и капија на Дому здравља у
Пријепољу, са понуђачем ''ЕУРОХОРИЗОНТ'' Д.О.О., Стара Централа 4/3, 31300 Пријепоље, матични број: 20567147, ПИБ: 106267983, чија понуда број 185. од 07.09.2018.
године у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама, укупне вредности
од 1.840.000,оо динара без ПДВ-а , односно 2.208.000,оо динара са ПДВ-ом, и са роком извођења радова од 30 календарских дана од дана увођења у посао.

