ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 18/2020
Инфраструктурно опремање локације привредне зоне „Хисар“ у Прокупљу
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза
Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста предмета јавне набавке: Радови
Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајницама, радови на
инсталациjама водовода и канализације, електро радови...
Место извршења радова: Град Прокупље
Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака
из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство,
45233140 - Радови на путевима, 45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
Уговорена вредност: 81.781.528,27 динара без ПДВ, односно 98.137.833,92 динара са ПДВ
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 5
Понуђена цена: -највиша: 92.515.852,42 динара без ПДВ
-најнижа: 75.557.065,00 динара без ПДВ
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 81.781.528,27 динара без ПДВ
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: понуђач не наступа са
подизвођачем
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13. јул 2020. године
Датум закључења уговора: 15. септембар 2020. године
Основни подаци о извођачу: Група понуђача СЗР Бетон Стил Раца, Радован Мијатовић ПР,
Александровац, Крушевица бб - носилац посла, ПИБ 100367006, матични број 55527407; Саба Белча
д.о.о. Прешево, Салвадора Аљендеа бр. 22, ПИБ 100520748, матични број 07688733; Elektrolux d.o.o.
Ниш, 21. маја бр. 1, ПИБ 100992259, матични број 07590270; Intergradnja Coop d.o.o. Београд, Булевар
краља Александра 86-88, ПИБ 100292309, матични број 06024165; Младен Бабовић ПР, Биро за
геодетске послове Гео премер, Александровац, 29. новембра бр. 20, ПИБ 107058439, матични број
62469099 и Мар Ни Фон д.о.о. Ниш, Косовке Девојке бр. 21, ПИБ 103972270, матични број 20061952
Период важења уговора: до истека уговором предвиђеног рока од 100 календарских дана, односно
до коначног завршетка свих радова.
Остале информације: У предметном поступку јавне набавке био је уложен захтев за заштиту права,
који је Републичка комисија за заштиту права понуђача одбацила Закључком.
Лице за контакт: Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Миранда Вученовић,
javnenabavke@privreda.gov.rs, у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

