ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, Нови Бечеј

Адреса наручиоца:

23272 Нови Бечеј,Жарка Зрењанина бр. 8.

Интернет страница наручиоца:

www.novibecej.rs

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:
Набавка радова на изградњи капеле уз православно гробље у Бочару, који се реализује на подручју Месне
заједнице Бочар, у општини Нови Бечеј, према предмеру и техничким карактеристикама набавке.
- Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство („Службени гласник
Републике Србије“, број 54/2010):
- 41. Изградња зграда, 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда - Изградња свих врста нестамбених
зграда;
- 43. Специјализовани грађевински радови, 43.3 Завршни грађевинско занатски радови ( малтерисање, уградња
столарије, постављање подних и зидних облога, бојење и застакљивање);
- Назив и ознака из општег речника набавке:
- Припрема градилишта – 45100000,
- Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње – 45200000 и
- Завршни грађевински радови - 45400000;

Уговорена вредност:

2.909.605,00 динара без ПДВ-а,
oдносно 3.491.526,00 динара са ПДВ-ом;

Критеријум за доделу уговора:

Наручилац jе донеo Одлуку о додели уговора применом критеријума „најнижа понуђена
цена“.

4 (четири) понуде

Број примљених понуда:

- Највиша

3.466.820,00 динара без ПДВ-а,
oдносно 4.160.184,00 динара са ПДВ-ом;

- Најнижа

2.909.605,00 динара без ПДВ-а
oдносно 3.491.526,00 динара са ПДВ-ом;

- Највиша

3.466.820,00 динара без ПДВ-а,
oдносно 4.160.184,00 динара са ПДВ-ом;

- Најнижа

2.909.605,00 динара без ПДВ-а
oдносно 3.491.526,00 динара са ПДВ-ом;

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.06.2015. године

Датум закључења уговора:

09.07.2015. године

Основни подаци о добављачу:
Заједничка понуда групе понуђача ''Pro Casa'' доо Зрењанин, Гимназијска 4 ц. и ''SPEKTROGRADNJA-1''
ПР Ново Милошево, Николе Тесле 3 ц.
Носилац посла по овлашћењу групе понуђача је ''Pro Casa'' доо Зрењанин, Гимназијска 4 ц. кога
заступа Светлана Голић, директор (у даљем тексту: извођач радова), Матични број: 20682337,
ПИБ: 106794919 .

Период важења уговора:

уговор је закључен на одређено време, рачунајући од дана закључења
уговора до дана реализације свих уговорених обавеза (рок извођења
радова: до 90 календарских дана)

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

