ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 15/2020
Реконструкција и изградња саобраћајнице кроз Привредну зону града Ваљева
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза
Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета јавне набавке: Радови
Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на конструкцији, траси, водоводу,
фекалној канализацији, хидротехничким инсталацијама-атмосферској канализацији–цевни систем,
хидротехничким инсталацијама-атмосферској канализацији–зацевљење и цевасти пропусти, јавном
осветљењу и саобраћајној сигнализацији
Место извршења радова: Град Ваљево – Привредна зона
Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор
Ф – грађевинарство, 45233140 - Радови на путевима
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Уговорена вредност: 193.888.962,90 динара без ПДВ, односно 232.666.755,48 динара са ПДВ
Број примљених понуда: четири
Понуђена цена: -највиша: 248.130.850,81 динара без ПДВ
-најнижа: 193.888.962,90 динара без ПДВ
Понуђена цена код прихватљивих понуда: -највиша: 199.400.253,89 динара без ПДВ
-најнижа 193.888.962,90 динара без ПДВ
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 2. новембар 2020. године
Датум закључења уговора: 19. новембар 2020. године
Основни подаци о извођачу: Носилац посла Аутотранспорт д.о.о, Ваљево, Попучке бб, ПИБ
100077298, матични број 06984959, члан групе Карин комерц МД д.о.о, Ветерник, Ул. Живорада
Петровића бр. 8, ПИБ 103726184, матични број 20009233, члан групе Процесор електроника д.о.о,
Ваљево, Ул. Карађорђева бр. 120/5, ПИБ 100075755, матични број 17296019, члан групе
Шумадијапут д.о.о, Београд-Рипањ, Ул. Авалска бр. 167, ПИБ 101744042, матични број 07461461,
члан групе Стабил-про д.о.о, Ужице, Ул. Ратарска бр. 152, ПИБ 103854737, матични број 20032391,
члан групе Elektro energy d.o.o, Beograd, Ул. Драгана Ракића бр. 18а/2, ПИБ 105198179, матични број
20334517 и члан групе Geo team future, Smederevska Palanka, Ул. Вука Караџића бр. 24, ПИБ
104850967, матични број 60565708
Период важења уговора: до истека уговором предвиђеног рока од 120 календарских дана, односно
до коначног завршетка свих радова.
Лице за контакт: javnenabavke@privreda.gov.rs у периоду 7,30 – 15,30 часова

