Наручилац: ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Адреса:
Број:
Датум:

Душана Вишића бр. 28
404-14-9/2016
22.06.2016. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општина Бајина Башта, објављује следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
у отвореном поступку број 8/2016
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Бајина Башта, 31250
Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28; www.bajinabasta.rs;
2. Врста наручиоца: Општинска управа;
3. 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: Јавна набавка у отвореном поступку бр. 8/2016 – „ИЗГРАДЊА
АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ РАЧЕ“;
45221110-радови на изградњи мостова;
4. Процењена вредност: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а;
5. Уговорена вредност: 2.380.447,00 динара без ПДВ-а, односно 2.856.536,00 динара са
ПДВ-ом;
6. Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а;
7. Број примљених понуда: 2 (две);
8. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 2.455.513,00 динара
без ПДВ-а, најнижа понуђена цена је 2.380.447,00 динара без ПДВ-а;
9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена
цена код прихватљивих понуда је 2.455.513,00 динара без ПДВ-а, најнижа понуђена цена
код прихватљивих понуда је 2.380.447,00 динара без ПДВ-а;
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 10. јун 2016. године;
11. Датум закључења уговора: 21. јун 2016. године
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12. Основни подаци о извођачу: Група понуђача:
 „Инграл – неимар“ д.о.о. Љубовија, ул. Омладинска бр. бб, матични број:
20388030, ПИБ: 105456021, које заступа директор Миленко Алексић (овлашћени
члан групе понуђача);
 Производно грађевинско предузеће „Комград“ д.о.о. Ваљево, ул. Мирка
Обрадовић бр. бб, матични број: 17430645, ПИБ: 101906064, које заступа
Директор Миодраг Стојковић (члан групе понуђача), на основу споразума групе
понуђача о формирању заједничке понуде са овлашћењем, број споразума
Sp-32/16 од 27.05.2016. године.
13. Период важења уговора: Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у
року од 50 (педесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према
приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.
.
14. Лице за контакт: Иван Марковић, електронска пошта: sobb@open.telekom.rs;
Објавити:
- на Порталу јавних набавки;
- на интернет страници наручиоца:
www.bajinabasta.rs
- а/а
У Бајиној Башти,
дана 22.06.2016. год.
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