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 некатегорисаних путева - асфалтирање
• насеље Батајница, локација 88, некатегорисани пут - Кружни пут Беларице
• насеље Угриновци, локација 38, некатегорисани пут - 28 Нова
• насеље Бусије, локација 19, некатегорисани пут - Богољуба Петровића
• насеље Алтина, локација 40, некатегорисани пут - Југа Гризеља 20 крак
• насеље Алтина, локација 37, некатегорисани пут - Љиљане Крстић крак
По налогу 48/20 за закључење појединачног уговора по оквирном споразуму бр. 400-105/20 од 22.06.2020. године
45233140 - Радови на путевима

Уговорена вредност:

17.842.942,00 РСД без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Економски најповољнија понуда са следећим елементима критеријума:
1) Понуђена цена 70 пондера
2) Техничке и технолошке предности 20 пондера
3) Гарантни рок за извршене радове 10 пондера

1

Број примљених понуда:

- Највиша

17.842.942,00 РСД

- Најнижа

17.842.942,00 РСД

- Највиша

17.842.942,00 РСД

- Најнижа

17.842.942,00 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:

26.06.2020. године

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача:
Preduzećе za proizvodnju, projektovanje, inženjering i consalting „Ras Inženjering Niskogradnja“ DOO, ул.
Горана Ковачића бр. 23, Земун, М.бр: 07723369; ПИБ: 102078764 (водећи члан групе понуђача)
и
Јавно комунално предузеће „Београд-пут“ Београд, ул. Драгослава Срејовића бр. 8а, М.бр: 07023332;
ПИБ: 102209952 (члан групе понуђача).

Период важења уговора:

до потпуног извршења уговорених радова

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

