ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈВП ,, БЕОГРАДВОДЕ"

Адреса наручиоца:

Београд, Светозара Ћоровића бр.15

Интернет страница наручиоца:

www.beogradvode.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:

Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну ознака и назив из општег речника
набавки ,,радови на изградњи пристанишних места - 45241500“ број јавне набавке OР-52/18.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

економски најповољнија цена

95.168.539,40 динара без пдв-а
114.202.247,28 динара са пдв-ом

2

Број примљених понуда:

- Највиша

143.999.999,60 динара без пдв-а

- Најнижа

95.168.539,40 динара без пдв-а

- Највиша

95.168.539,40 динара без пдв-а

- Најнижа

95.168.539,40 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: 18.12.2018. године

Датум закључења уговора:

31.12.2018. године

Основни подаци о добављачу:
«PIM HIDROINŽENJERING» DOO из Београда, ул. Гаврила Принципа бр. 22а,матични број:
20026677, ПИБ 103866513, које заступа директор mr Ивана Ћирић (наступа са „MILLENNIUM
TEAM“ doo из Београда као чланом заједничке понуде)

Период важења уговора:

120 дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набвке повећати обим предмета набавке, с тим да се
вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде веће од вредности из члана
39. став 1 Закона о јавним набавкама.
Рок за завршетак радова се може изузетно продужити на основу образложеног писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност Стручног надзора, услучајевима који онемогућавају
завршетак радова у уговореном року, а који могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Извођача, и то:
-прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
-елементарних непогода и дејства више силе;
-измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или уз његову сагласност.
Захтев из става 1. овог члана, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два)дана од дана сазнања за околности из става 1. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за
завршетак радова.

Остале информације:

