ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Град Чачак

Адреса наручиоца:

ул. Жупана Страцимира бр.2

Интернет страница наручиоца:

www.cacak.org.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 реконструкцији, доградњи и надградњи постојећег објекта Дома војске за
потребе Градске библиотеке, по систему „кључ у руке“
ОРН: 45212330 – радови на изградњи библиотека

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

"најнижа понуђена цена"

122.654.199,93 динара без ПДВ-а
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Број примљених понуда:

- Највиша

123.112.014,08 динара без ПДВ-а

- Најнижа

122.654.199,93 динара без ПДВ-а

- Највиша

123.112.014,08 динара без ПДВ-а

- Најнижа

122.654.199,93 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: 28.03.2017.

Датум закључења уговора:

18.04.2017

Основни подаци о добављачу:
група понуђача: Грађевинско привредно друштво „КЕЈ “ д.о.о. Ваљево, са седиштем у
Ваљеву, улица Владике Николаја 29б (у даљем тексту: Извођач), ПИБ 100068813, матични
број 07367236 и „Техно Винча” д.о.о. Београд , са седиштем у Београду, улица Трговачка 81/8
ПИБ 103316426, матични број 17542702

Период важења уговора:

400кал. дана од дана уговарања

Околности које представљају основ за измену уговора:

Дефинисане чланом 7,18,19 Уговора

Остале информације:
Набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом
35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама. У отвореном поступку јавне набавке радова на реконструкцији,
доградњи и надградњи постојећег објекта Дома војске за потребе Градске библиотеке, по систему „кључ у руке“,
број 404-1/9-2016-II, наручилац је добио све неприхватљиве понуде, првобитно одређени услови за учешће у
поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора нису мењани. Наручилац је у преговарачки
поступак позвао само и све понуђаче који су учествовали у првобитно спроведеном отвореном поступку, да допуне
своје понуде, тако да их учине прихватљивим, уз поштовање свих осталих одредби Закона о јавним набавкама.

