Република Србија- Град Чачак

Наручилац:
Адреса:
Место:

ГРАД ЧАЧАК
Жупана Страцимира број 2.
Чачак

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 општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

За добра: опис предмета набавке, назив и означа из општег речника набавке:
Набавка добара - набавка грађевинског материјала за поправку и адаптацију сеоских
кућа са окућницом, са услугом превоза - стварање и побољшање услова становања
породица интерно расељених лица, број 404-2/81-2020-II
Ознака из општег речника набавке:
44110000 - Грађевински материјал
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Предмет јавне набавке је обликован у више посебних истоврсних целина ( партија ) и
то:
Партија 1 - Породица - Душан Богићевић, ул. Кулиновачко поље потес 4, бр. 24, Чачак
Партија 2 - Породица - Живан Савић, село Остра бб, Чачак
Партија 3 - Породица - Љубомир Марковић, село Горња Трепча бб, Чачак
Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке је: 500.000,00 динара без ПДВ.
Процењена вредност за Партију 1: 166.666,66 динара без ПДВ;
Процењена вредност за Партију 2: 166.666,66 динара без ПДВ;
Процењена вредност за Партију 3: 166.666,66 динара без ПДВ;

Обавештење о закљученом уговору за:
Набавка добара - набавка грађевинског материјала за поправку и адаптацију сеоских
кућа са окућницом, са услугом превоза - стварање и побољшање услова становања
породица интерно расељених лица, број 404-2/81-2020-II - Партија 1 - Породица Душан Богићевић, ул. Кулиновачко поље потес 4, бр. 24, Чачак.
Уговорена вредност:

166.643,40 динара без ПДВ-а
199.972,08 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:

1 ( једна )

Понуђена цена:

- Највиша

166.643,40 динара без ПДВ-а

- Најнижа

199.972,08 динара без ПДВ-а

- Највиша

166.643,40 динара без ПДВ-а

- Најнижа

199.972,08 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
/
Датум доношења одлуке о додели уговора:

18.11.2020. године

Датум закључења уговора:

24.11.2020. године

Основни подаци о добављачу:
Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услуге и трговину ''ПРОГОН
1999'' Мрчајевци, матични број 17259920, ПИБ број 101551853
Период важења уговора:

Добављач се обавезује да добра из предмета овог
Уговора, испоручи крајњем Кориснику у року од 20
календарских дана од дана закључења уговора.
Овај уговор се закључује на одређено време тј. на период
до реализације испоруке набављеног добра - грађевинског
материјала с услугом превоза до крајњег Корисника.

Обавештење о закљученом уговору за:
Набавка добара - набавка грађевинског материјала за поправку и адаптацију сеоских
кућа са окућницом, са услугом превоза - стварање и побољшање услова становања
породица интерно расељених лица, број 404-2/81-2020-II - Партија 2 - Породица Живан Савић, село Остра бб, Чачак.
Уговорена вредност:

166.665,02 динара без ПДВ-а
199.998,02 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:

1 ( једна )

Понуђена цена:

- Највиша

166.665,02 динара без ПДВ-а

- Најнижа

199.998,02 динара са ПДВ-ом

- Највиша

166.665,02 динара без ПДВ-а

- Најнижа

199.998,02 динара са ПДВ-ом

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
/
Датум доношења одлуке о додели уговора:

18.11.2020. године

Датум закључења уговора:

24.11.2020. године

Основни подаци о добављачу:
Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услуге и трговину ''ПРОГОН
1999'' Мрчајевци, матични број 17259920, ПИБ број 101551853
Период важења уговора:

Добављач се обавезује да добра из предмета овог
Уговора, испоручи крајњем Кориснику у року од 20
календарских дана од дана закључења уговора.
Овај уговор се закључује на одређено време тј. на период
до реализације испоруке набављеног добра - грађевинског
материјала с услугом превоза до крајњег Корисника.

Обавештење о закљученом уговору за:
Набавка добара - набавка грађевинског материјала за поправку и адаптацију сеоских
кућа са окућницом, са услугом превоза - стварање и побољшање услова становања
породица интерно расељених лица, број 404-2/81-2020-II - Партија 3 - Породица Љубомир Марковић, село Горња Трепча бб, Чачак.
Уговорена вредност:

166.652,00 динара без ПДВ-а
199.982,40 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:

1 ( једна )

Понуђена цена:

- Највиша

166.652,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

199.982,40 динара без ПДВ-а

- Највиша

166.652,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

199.982,40 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
/
Датум доношења одлуке о додели уговора:

18.11.2020. године

Датум закључења уговора:

24.11.2020. године

Основни подаци о добављачу:
Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услуге и трговину ''ПРОГОН
1999'' Мрчајевци, матични број 17259920, ПИБ број 101551853
Период важења уговора:

Добављач се обавезује да добра из предмета овог
Уговора, испоручи крајњем Кориснику у року од 20
календарских дана од дана закључења уговора.
Овај уговор се закључује на одређено време тј. на период
до реализације испоруке набављеног добра - грађевинског
материјала с услугом превоза до крајњег Корисника.

