ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска општина Земун

Адреса наручиоца:

Магистратски трг бр. 1 Земун

Интернет страница наручиоца:

www.zemun.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:

Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина
(укључујући и саобраћајне површине) на подручју ГО Земун - за локацију у Земуну, ул.
Карађорђев трг број 9 кат. парцела 1138/1 КО Земун, велики и мали парк
По налогу 76/19 од 15.11.2019. године за закључење појединачног уговора по оквирном
споразуму бр. 400-254/2019 од 08.11.2019. године
45000000 - Грађевински радови

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Укупна вредност реализације по овом уговору ће се утврдити обрачуном
стварно извршених радова, а према ценама исказаним у Обрасцу
структуре цене и не може прећи износ од 13.828.035,80 РСД без ПДВ-а

1

Број примљених понуда:

- Највиша

13.828.035,80 РСД

- Најнижа

13.828.035,80 РСД

- Највиша

13.828.035,80 РСД

- Најнижа

13.828.035,80 РСД

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: /

Датум закључења уговора:

27.11.2019.

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача:
ГDOO za proizvodnju promet i projektovanje ASA-CO Preljina – Čačak (овлашћени члан групе)-носилац посла, ул. Стара
пруга бб, Прељина, ПИБ: 100893820, МБ: 06989608; Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge PEJKOM D.O.O.
Beograd – Zvezdara (члан групе), ул. Бранка Крсмановића бр. 6, Београд, ПИБ: 100004010, МБ: 17249738 и
Građevinski centar SIMKON društvo sa ograničenom odgovornošću Kragujevac (члан групе), ул. Краљевачког батаљона
бр. 322, Крагујевац, ПИБ: 105220083, МБ: 20342757

Период важења уговора:

до потпуног извршења уговорених радова, а
најдуже до 06.03.2020. године.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

