ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 21/2020
Инфраструктурно и комунално опремање пословне зоне у улици Николе Тесле у Лебану
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: Општина Лебане
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,
31500000 - Расветна опрема и електричне светиљке
Уговорена вредност: 19.993.449,46 динара без ПДВ, односно 23.992.139,35 динара са ПДВ
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена: -највиша: 20.289.691,10 динара без ПДВ
-најнижа: 19.993.449,46 динара без ПДВ
Понуђена цена код прихватљивих понуда: -највиша: 20.289.691,10 динара без ПДВ
-најнижа: 19.993.449,46 динара без ПДВ
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Радови које изводи подизвођач
0.56% од вредности уговора
Датум доношења одлуке о додели уговора: 29. јун 2020. године
Датум закључења уговора: 16. јул 2020. године
Основни подаци о извођачу: Група понуђача Trace Srbija AD Niš, Генерала Транијеа бр. 13А - носилац
посла, ПИБ 100337472, матични број 07133812, ГДП Инвестпродукт д.о.о. Лебане, 19. август бр. 3,
ПИБ 100711927, матични број 17127799 и Елба д.о.о., Врање, Омладинских бригада бб, ПИБ
102623759, матични број 17469240 са подизвођачем Немања Маринковић ПР Радња за геодетске
активности Geo Engineering&Consalting, Ниш, Ђорђа Стаменковића бр. 59, ПИБ 109875012, матични
број 64487868
Период важења уговора: до истека уговором предвиђеног рока од 50 календарских дана, односно до
коначног завршетка свих радова.
Остале информације: /
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.

