Оглас – Обавештење о закљученом уговору
Грађевинско – занатски радови (кречење
просторија и санација зидова, замена ПВЦ
столарије и кровопокривачки радови)
62/14-Р/ПП

Наручилац Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, Суботица
На основу члана 116 Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» брoj 124/2012 од 29.12.2012.) oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Подаци о наручиоцу:
Назив:
Адреса и телефон:
Интернет страница:
Врста наручиоца:

Општа болница Суботица
Изворска 3 , Суботица , 024/625-715
www.bolnicasubotica.com
Здравство

Подаци о предмету и поступку јавне набавке:
Врста поступка ЈН:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Врста предмета ЈН:
Радови
Грађевинско – занатски радови (кречење просторија и санација зидова, замена ПВЦ
Опис предмета ЈН:
столарије и кровопокривачки радови)
Назив из општег речника:
кровопокривачки радови, уградња прозора и остали завршни грађевински радови.
Ознака из општег речника:
45261210 45421132 45450000
Број партија:
Члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама – санација последица пожара
Основ примене поступка
Преговарачки поступак се спроводи у складу са сагласношћу УЈН бр. 404-02-2322/14
од 25.06.2014. године.
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум:
Економски најповољнија понуда
Елементи критеријума:
Цена, рок извршења
Укупна уговорене вредност :
Без ПДВ:
Са ПДВ:

5.600.000,00
6.720.000,00

Број примљених понуда и цене:
Највиша
Најнижа
понуђена цена
понуђена цена
7.545.969,00
5.600.000,00
4
*Напомена : Понуђене цене у неприхватљивим понудама означене су црвеном бојом.
Партија

Понуде

Процењена
вредност
7.750.000,00

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
самостално
14.07.2014.
04.08.2014.
до извршења

Датум доношења одлуке о додели уговора:
Датум закључења уговора:
Период важења уговора:
Основни подаци о добављачима:
Добављач, адреса
БОНУС СТАН д.о.о.

ПИБ

МБ

106754801

20674253

Партија
-

Вредност без
ПДВ-а
5.600.000,00

Околности које представљају основ за измену уговора:
нема

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax: 024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com

